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Resumo 

A quantidade de dados gerados pela sociedade atual tem vindo a crescer rapidamente não escapando 

a área de Engenharia de Tráfego a esta tendência. A utilização crescente de sistemas inteligentes de 

transportes (ITS) na regulação das condições de circulação urbanas tem tido um impacto 

especialmente benéfico na gestão do tráfego citadino. Acompanhando este rumo, os diferentes ITS 

produzem, registam e armazenam dados de contagens de tráfego há já alguns anos, sem que esta 

grande quantidade de dados tenha sido plenamente tratada, analisada e, sobretudo, utilizada. 

O presente trabalho de investigação desenvolve ferramentas específicas para o tratamento, avaliação, 

visualização, exploração e análise dos dados provenientes do ITS do Município do Porto, tornando 

eficaz e eficiente o acesso à informação. Além da realização do tratamento e análise de dados, os 

sensores do ITS municipal serão classificados pela qualidade dos seus atributos, nomeadamente 

identificando os detetores que, pela sua consistência, mais contribuem para a explicação do 

comportamento do tráfego. 

As metodologias aqui desenvolvidas, nomeadamente do tratamento de dados, técnicas de 

aprendizagem de máquina, deformação dinâmica temporal, algoritmo Euclidiano, análise de 

componentes principais e métodos de apoio à decisão, permitem realizar, virtualmente sem qualquer 

custo, certas operações específicas da Engenharia de Tráfego, que tradicionalmente, envolvem a 

mobilização de avultados recursos e tempo, tais como a construção e atualização de matrizes OD ou 

a caracterização de uma semana média de tráfego rodoviário nas artérias da cidade. 

Lançam-se também as bases para a criação de modelos de previsão de tráfego, baseada nas técnicas 

de machine learning. 
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• Sistemas Inteligentes de Transportes (ITS) 
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• Machine learning 

 

  



 

iv 

 

Abstract 

The amount of data generated by the present information society has been increasing rapidly and Traffic 

Engineering does not escape this tendency. The growing use of intelligent transportation systems (ITS) 

for urban road traffic management has been having a beneficial impact on urban everyday life. Following 

this trend, several ITS have been producing, recording and storing traffic data for quite a few years. 

However, this information has had little treatment, analysis or practical use. 

This investigation research develops specific tools for the treatment, assessment, visualization, 

exploration and analysis of data from Porto ITS, thus effectively and efficiently providing access to the 

properly treated information. Apart from carrying out the data treatment and analysis, the ITS sensors 

are to be classified according to the quality of their attributes, thus identifying the inductive loops that 

contribute most to the explanation of traffic behavior, that is, the detectors that have consistent 

characteristics. 

By use of the proposed methodologies of data treatment, machine learning technics, dynamic time 

warping, Euclidian algorithm, principal component analysis and decision support methods, it is possible 

to perform, virtually cost free, traffic engineering related operations, that would traditionally involve 

mobilizing large resources and time, such as the construction and update of OD matrixes or the creation 

of a typical week of urban road traffic.  

Also, this work sets the fundamentals basis for the creation of real time traffic prediction models, based 

on machine learning techniques. 

 

Key words: 

• Principal Components Analysis (PCA) 

• Dynamic Time Warping (DTW) 

• Euclidian metric distance 

• Intelligent Transportation Systems (ITS) 

• Big data 

• Machine learning 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Enquadramento 

A natureza dos Transportes identifica claramente o seu cariz económico, nomeadamente no que se 

refere às relações entre a procura e oferta. Em particular, os Transportes constituem um caso 

característico da Economia, dado que muitas vezes a sua oferta pode induzir procura adicional, sendo 

que em meio urbano o fenómeno é particularmente impactante. 

Assim, o reconhecimento da dificuldade de gestão da mobilidade urbana é percutor da criação de 

sistemas de controlo de tráfego cuja implementação visa equilibrar a oferta e a procura, gerindo no 

tempo a oferta da infraestrutura rodoviária face à procura de transporte. Neste sentido, os sistemas de 

controlo de tráfego têm vindo a melhorar reconhecidamente as condições de circulação rodoviária em 

meio urbano. 

A oferta de infraestruturas rodoviárias define-se por meio do dimensionamento da sua capacidade. Por 

sua vez, a capacidade é a resposta à estimativa de procura de transporte. O equilíbrio entre a oferta e 

a procura é obtido relacionando diferentes disciplinas científicas, tecnologias e componentes que 

constituem, finalmente, o sistema de gestão de tráfego. Os principais equipamentos que constituem um 

sistema de controlo de tráfego incluem sinais luminosos (semáforos), computadores de comando e 

sensores.  

Outros equipamentos, como os painéis de sinalização variável, de afetação de via ou pórticos de 

cobrança automática de portagens, têm ganho destaque em matéria de gestão de mobilidade urbana 

ou interurbana. Especificamente, a gestão da mobilidade urbana tem sido objeto de melhorias 

significativas decorrentes da relativamente recente disciplina de Sistemas Inteligentes de Transporte.  

“Os Sistemas Inteligentes de Transportes reportam-se essencialmente a aplicações de soluções 

tecnológicas avançadas (Informática, Eletrónica, Telecomunicações e Automação) de forma a melhorar 

a segurança, eficiência e qualidade das infraestruturas, dos veículos (utilizadores) e dos serviços de 

transporte” (Neves [1]). 

No funcionamento dos ITS é fundamental o conhecimento das condições de circulação pelo que os 

dados recolhidos pelos seus sensores são de elevada relevância. Na verdade, a recolha de dados de 

procura determina a resposta do sistema, reconfigurando rapidamente a oferta para reposição da 

máxima eficiência e eficácia das condições de circulação e meio urbano. 

Existem vários tipos de sensores, desde os mais antigos (mecânicos), passando pelos atuais (elétricos 

e eletromagnéticos) até aos mais avançados (reconhecimento de imagem, infravermelhos ou radar, 

entre outros). Os sensores mais modernos permitem a recolha de informação tradicional, como o 

número de veículos que passa numa secção de estrada num dado intervalo de tempo, e também de 

dados que caracterizam as condições em que o trânsito se processa, tais como a velocidade, densidade 

e o tipo de veículo. 
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Os dados recolhidos pelos sensores de ITS são necessários para o ajuste contínuo da resposta de 

processamento e são continuamente armazenados. O aproveitamento desses dados é visto como o 

crude que alimenta a sociedade da informação e das novas tecnologias. Somente na última década 

têm surgido as ferramentas que permitem tratar e utilizar eficazmente a quantidade de dados cujo 

registo e armazenamento têm aumentado exponencialmente. 

A estimativa das condições de tráfego é essencial para a gestão do trânsito urbano através da 

semaforização e painéis de informação variável (Foerster [2]). De acordo com este autor, a localização 

dos sensores de ITS deve ser determinada com recurso a programas de modelação de tráfego que 

permitem estimar volumes de tráfego em arcos rodoviários em condições pré-definidas de capacidade 

da rede e da matriz de origem-destinos (matriz OD), isto é, das condições de oferta e procura, 

respetivamente. 

Foerster [2] propõe a utilização da modelação macroscópica integral de uma rede de tráfego rodoviário 

para posteriormente utilizar a caracterização resultante dos arcos e classificá-los quanto à sua 

importância. A relevância de cada arco, na perspetiva da totalidade da rede rodoviária, identifica os 

locais mais apropriados à instalação dos sensores que alimentam o sistema de gestão automática do 

tráfego. 

A modelação macroscópica per se não é suficiente para identificar os padrões de tráfego, tendo em 

conta o período de tempo limitado em que se procede à recolha de dados. Foerster [2] propõe a 

utilização de metodologias de análise multivariada para identificação das localizações mais apropriadas 

dos sensores de um ITS. Os métodos utilizados são a análise de componentes principais (PCA) e a 

análise hierárquica de grupos (HCA).  

A construção de matrizes OD é um processo oneroso e consumidor de tempo. Os engenheiros de 

tráfego têm aprofundado o seu conhecimento através da pesquisa e investigação de métodos que 

permitem atualizar estas matrizes rapidamente, com eficácia e precisão. Por exemplo, Djukic et al [3] 

propõem a redução da dimensionalidade de matrizes OD, preservando a estrutura dos padrões de 

tráfego originais.  

As matrizes OD são estruturas de dados com múltiplas variáveis. Esta particularidade torna a 

modelação das matrizes uma tarefa computacionalmente exigente. A redução da estrutura dimensional 

da matriz OD proposta por Djukic et al [3] permite a realização de processamentos mais rápidos, que 

por sua vez possibilitam a antecipação das condições de circulação em tempo real. 

Djukic et al [3] pretende reduzir a dimensionalidade das matrizes por meio da PCA. O seu objetivo é 

demonstrar que a aplicação da técnica reduz significativamente o tempo de processamento sem perdas 

significativas de precisão da matriz OD. A matriz reduzida evidencia ainda os principais padrões de 

tráfego inerentes à matriz completa, designadamente o padrão estrutural, padrão de desvio estrutural 

e o padrão estocástico.  

Por outras palavras, a técnica exclui as variáveis não essenciais que podem ser entendidas como ruído 

e, neste contexto, a dimensionalidade adotada corresponde à explicação intrínseca do comportamento 
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do tráfego. Djukic et al [3] propõem assim a previsão dinâmica de matrizes OD através da aplicação do 

método PCA. 

Tanto Foerster [2] como Djukic et al [3] utilizam séries temporais, mas no caso do último, em vez de 

modelados, os dados foram capturados por detetores do ITS por um período de tempo considerável. 

Lopes [4] estudou o comportamento do tráfego face às alterações das condições de circulação, tais 

como o congestionamento, a sinistralidade rodoviária ou as condições meteorológicas. Para tal, utilizou 

os dados debitados pelo sistema ITS da empresa Brisa, designadamente oriundos dos detetores por 

loop de indução magnética no trecho de autoestrada A5, que liga as cidades de Lisboa e Cascais. 

Em particular, Lopes [4] detetou erros e falhas nas leituras dos sensores, facto que motivou a pesquisa 

das técnicas algorítmicas que com maior eficiência preenchem as lacunas das séries temporais 

resultantes da captura e armazenamento de dados. Esta tarefa é vulgarmente designada por completar 

[5] e consiste em preencher metodologicamente séries de dados por meio da substituição de valores 

inconsistentes (outliers) ou preenchimento de lacunas. Lopes [4] conclui que, das várias técnicas 

matemáticas testadas, a que produz resultados mais fiáveis para completar séries temporais é a 

semelhança espácio-temporal. 

Em termos práticos, este é um conceito simples que significa escolher, ou encontrar, uma série 

temporal em boas condições que seja o mais semelhante à série temporal que se pretende completar. 

A magnitude da semelhança pode ser quantificada utilizando métricas de distância tais como a 

correlação de Pearson, distância Euclidiana ou a deformação dinâmica temporal (DTW). 

Deste modo, estes trabalhos fundamentam o desenvolvimento da presente dissertação que foi 

adaptada às características do Município do Porto, designadamente por uma abordagem oposta ao 

problema destes autores, visto que os locais de instalação dos sensores do sistema ITS do Porto, 

também designado por SIGA, são conhecidos pelo que se pretende classificar a sua importância. 

1.2. Inovação 

A presente dissertação tem por base a elevada quantidade de dados gerada pelos diferentes sistemas 

ITS. Consequentemente, trata-se de uma análise do tipo big data, termo inglês que se refere à 

manipulação de informação, com quantidade e dimensão fora do comum, que caracteriza um 

fenómeno. 

O progresso tecnológico das ciências de informação e comunicação tem facilitado o acesso ao poder 

de computação e também das ferramentas lógicas que permitem o aproveitamento dessa capacidade 

de cálculo. O conceito de ciência de dados (do inglês data science) configura uma nova disciplina 

desenhada em torno da extração de padrões dos dados massivos recolhidos e designada por 

prospeção de dados (do inglês data mining). 

Das inúmeras técnicas de análise de big data, destacam-se as clássicas análise matemática ou 

estatística pura e os algoritmos de aprendizagem automática (do inglês machine learning).  
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Os algoritmos de machine learning são compostos por um ou mais programas cujas instruções são 

executadas repetitivamente, sobre um conjunto de dados massivo, podendo ser compostos por 

algoritmos supervisionados ou não supervisionados. Um algoritmo supervisionado permite a avaliação 

dos resultados parciais que conduzem ao produto final do programa. O algoritmo não supervisionado, 

também designado por algoritmo black-box, efetua cálculos internos cuja interpretação quantitativa e 

qualitativa não tem significado para o programador. Ambas as técnicas algorítmicas produzem 

resultados apropriados, fiáveis e comparáveis. Para além das particularidades já referidas, as técnicas 

supervisionadas têm tempos de processamento mais demorados do que as não supervisionadas.  

Exemplos de algoritmos supervisionados de machine learning são a PCA e a DTW, ambos utilizados 

na presente dissertação. A técnica machine learning tem aplicações em todos os campos da ciência e 

tecnologia, e está presente no quotidiano da sociedade. São exemplos disto as tecnologias de 

reconhecimento de voz, de imagem e inteligência artificial utilizados, por exemplo, pela firma Google e 

outras empresas tecnológicas. O autor pretende com esta dissertação utilizar técnicas de machine 

learning para explorar os dados obtidos pelos sensores do sistema SIGA, da cidade do Porto.  

O estudo da semelhança espácio-temporal entre séries de tráfego, com recurso à técnica DTW, é 

original. No limite, a DTW pode ser utilizada para previsão de tráfego em tempo real, a curto, médio e 

longo prazo. Os algoritmos foram desenhados à medida das necessidades da investigação e integram 

rotinas de otimização tais como o limite inferior (do inglês lower bound) de Keogh e Ratanamahatana 

[6] e o abandono precoce (do inglês early abandoning), designadamente as janelas, ou bandas, de 

Sakoe-Chiba [7] ou de Itakura [8].  

A técnica estatística PCA, desenvolvida por Karl Pearson [9], permite introduzir a redução dimensional 

controlada relativa a um conjunto de dados multivariados. Por exemplo, se o comportamento do tráfego 

na cidade do Porto é totalmente descrito por 111 variáveis, que correspondem ao número total de 

detetores do SIGA, a PCA pode potencialmente exprimir todo o tráfego com recurso a apenas 3 

variáveis, sem perdas significativas de precisão. 

Apesar da redução de dimensionalidade incidir sobre a quantidade de variáveis, ou de detetores, essa 

contração não implica “eliminar” detetores. Na verdade, a redução de dimensionalidade pretende, 

somente, exprimir o comportamento do tráfego à custa de um número inferior de dimensões ou, neste 

caso, de detetores. Pelo exposto, é evidente que a PCA simplifica a representação dos dados de tráfego 

num espaço tridimensional definido à custa dos vetores e valores próprios, ou de Eigen. No âmbito da 

técnica PCA, os vetores próprios passam a designar-se por componentes principais. 

Não existe consenso estatístico quanto ao número de componentes principais que devem ser adotados 

no momento da contração dimensional. É corrente a aplicação de um ou mais critérios distintos para a 

escolha do número de componentes principais, designadamente a regra de Kaiser, teste de Cattell, ou 

dos seixos, ou a percentagem de variância explicada [10]. 

A implementação da contração dimensional provoca alterações dos dados de tráfego, no momento da 

restituição destes ao espaço original das variáveis. Com efeito, a redução de dimensionalidade 

rearranja as magnitudes dos dados das contagens, perfilando a informação em função da nova e 
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reduzida quantidade de componentes principais. Tendo em conta que a construção dos novos dados é 

produto de um conjunto de operações matemáticas, definidas em função da quantidade de 

componentes adotada, as diferenças entre dados originais e restituídos são interpretadas como a 

eliminação do ruído presente nos dados originais, sem que se comprometa a precisão e fiabilidade da 

restituição.  

A PCA introduz entidades matemáticas adicionais tais como as matrizes de carregamentos, dos vetores 

próprios ou dos dados restituídos, cuja utilidade e aplicações são relevantes para várias operações no 

âmbito da Engenharia de Tráfego. 

1.3. Motivação e Objetivos 

A importância de aprofundar estes assuntos advém da prossecução dos avanços científicos e 

tecnológicos potenciados pela atual sociedade de informação. A criação de ferramentas necessárias 

de análise de dados é embrionária e a presente dissertação aborda com perspicácia a necessidade de 

desenvolvimento desses instrumentos como oportunidades de aprendizagem e de progresso. 

É apropriado contribuir com conhecimento e vontade de inovar acerca de um assunto sobre o qual 

pouco se escreve e cujas potencialidades são limitadas apenas pela imaginação e pela quantidade dos 

dados disponíveis, que têm sido subaproveitados justamente pela falta de ferramentas que permitem 

tratar, manipular e analisar a informação de modo a produzir resultados pertinentes para a Engenharia 

de Tráfego. 

A construção das rotinas informáticas que possibilitam o cálculo recorrente do aproveitamento dos 

dados é uma tarefa morosa, muitas vezes deixada a cargo de profissionais das tecnologias de 

informação, cuja formação em Engenharia de Tráfego pode, eventualmente, ser escassa ou 

inexistente. Neste sentido, a intuição do Engenheiro de Transportes pode ser uma mais-valia associada 

às linhas de código. 

O objetivo primordial e fundamental deste trabalho de investigação é identificar os detetores cujas 

características são as melhores, para utilização no âmbito do estudo dos padrões espaciais e temporais 

do tráfego. As aplicações dos resultados aqui obtidos são vastas, começando na sistematização do 

tratamento de dados, passando pela consulta em tempo real dos dados corrigidos e até à utilização 

dos dados em modelos de previsão. 

Originalmente, a ideia que alimentou a elaboração desta dissertação foi justamente a possibilidade de 

construir modelos de previsão do comportamento do tráfego, em tempo real. Sustentada pela análise, 

pesquisa e investigação sobre machine learning, algoritmos supervisionados e da técnica DTW, o 

presente trabalho permitirá, em trabalhos futuros, alcançar mais facilmente este objetivo primordial. O 

aprofundamento do tema proposto não só é relevante, como necessário, original e acima de tudo 

utilizável por colegas e todos os que pretendam beneficiar ou aplicar os resultados obtidos. 

A proposta subjacente a esta dissertação é também a possibilidade de atualizar matrizes OD sem o 

custo inerente da recolha de dados. A não utilização dos dados do ITS constitui um desperdício não só 



 

6 

 

pelo que representa em termos de poupança de recursos, mas também pelas relações e padrões 

extraíveis dos dados, só identificáveis devido à elevada quantidade de registos disponíveis. 

1.4. Estrutura da Dissertação 

O presente trabalho de investigação foi estruturado de modo a criar uma sequência metodológica de 

procedimentos que produzem, finalmente, os resultados que coincidem com o objetivo principal da 

dissertação. 

Capítulo 1. Introdução: apresenta o tema e enquadra o trabalho nos trabalhos de investigação já 

desenvolvidos que sustentam a presente dissertação, e define ainda os objetivos da dissertação. 

Capítulo 2. Metodologia: define a generalidade das metodologias matemáticas, estatísticas e técnicas 

utilizadas no desenvolvimento do tema, desde o tratamento, preenchimento e correção de séries 

temporais, passando pela técnica de Análise de Componentes Principais e abordando sucintamente a 

visualização dos resultados produzidos por esta técnica. 

Capítulo 3. Recolha e Tratamento de Dados: descreve a aplicação das metodologias propostas aos 

dados e discute os resultados obtidos. 

Capítulo 4. Análise de Componentes Principais: descreve a aplicação das metodologias propostas aos 

dados tratados, nomeadamente através de um método de apoio à decisão designado por “Filtro de 

Detetores”, e discute os resultados obtidos pela Análise de Componentes Principais, sendo ainda 

apresentado um ponto relativo à visualização dos resultados das análises de big data, nomeadamente 

através de gráficos, imagens, mapas e vídeos. 

Capítulo 5. Conclusões e Perspetivas Futuras: apresentam-se os principais resultados do trabalho de 

investigação realizado e lançam-se as bases para a prossecução dos estudos de investigação, 

utilizando os dados tratados. Propõe-se, por exemplo, o desenvolvimento de modelos de previsão de 

tráfego, a utilização dos dados do sistema ITS para atualização e construção de matrizes OD e a 

aplicação de uma metodologia que otimize estrategicamente a localização de novos detetores. 

Por último, são apresentados a Referências Bibliográficas e Anexos, indicando os autores e bases 

bibliográficas que deram origem à presente dissertação e acrescenta ainda parte dos resultados obtidos 

no processo de tratamento de dados, da análise de componentes principais e da visualização de 

resultados. 
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2. METODOLOGIA 

2.1. Preâmbulo 

O objetivo prático desta dissertação é identificar os pontos no Município do Porto onde os volumes de 

tráfego poderão ser mais significativos no sentido de melhor representarem as condições de circulação 

rodoviária na cidade. Os locais a investigar correspondem às posições dos detetores de tráfego que 

integram o atual sistema ITS. 

A classificação dos detetores permite caracterizar os padrões de mobilidade característicos da cidade 

e pode ser utilizada em conjunto com os princípios da Engenharia de Tráfego na resposta eficaz a 

questões que preocupam a sociedade atual, tais como o congestionamento ou as externalidades 

ambientais decorrentes da procura e oferta de transportes. 

Em matéria da Engenharia de Tráfego, o tratamento dos registos dos detetores proporciona a 

atualização posterior de matrizes OD, a redução da dimensionalidade intrínseca das séries temporais 

e a visualização dos dados. 

É importante referir que o ITS do Município do Porto, SIGA, é constituído por vários tipos de 

equipamentos responsáveis pela regulação do tráfego na cidade. É também relevante mencionar que 

serão utilizados os dados relativos a todos os 111 detetores que integram o sistema. 

No que concerne à matriz OD, esta define a procura de transporte, por meio da sintetização da 

quantidade de viagens entre uma origem e um destino, em determinados períodos de tempo. A cada 

linha da matriz corresponde uma origem e a cada coluna corresponde um destino. Na intersecção de 

cada linha com cada coluna, inscreve-se a quantidade de viagens realizadas entre aquela origem e 

destino, na janela temporal definida para a matriz. 

A construção clássica de uma matriz OD envolve, entre outras atividades, o planeamento minucioso 

dos momentos e dos locais de recolha de dados, a mobilização de forças de segurança, a realização 

de entrevistas e várias operações onerosas e consumidoras de um conjunto significativo de recursos, 

que muitas vezes impedem a obtenção de dados rigorosos, fidedignos e atualizados, em tempo útil. 

A atualização de matrizes OD é um procedimento corrente em Engenharia de Tráfego que permite 

economizar tempo e recursos, nos momentos em que as metodologias clássicas de construção destas 

matrizes se afiguram impossíveis de adotar.  

De acordo com Carvalho [11], são vários os métodos utilizados na atualização de matrizes OD. Este 

autor indica que os métodos podem ser agrupados consoante se assumam, ou não, erros nas 

contagens recolhidas (Tavares [12]). O Quadro 1 resume os métodos de atualização de matrizes a 

partir de volumes de tráfego reais. 
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Quadro 1– Métodos de atualização de matrizes (Tavares [12]) 

 

Uma das ferramentas mais utilizadas para a atualização e correção de matrizes OD envolve a utilização 

de programas de modelação, por exemplo o Visum, que integra algoritmos eficientes dedicados ao 

processamento de matrizes OD, nomeadamente o TFlowFuzzy [13]. 

Pelo exposto, todas as metodologias de atualização de matrizes OD necessitam de dados de 

contagens. Por este motivo, o tratamento e redução da complexidade da informação discutidos na 

presente tese são essenciais. 

2.2. Contextualização: Engenharia de Tráfego 

A presente tese assenta na análise de contagens de veículos, tendo por esse motivo um 

enquadramento inequívoco na disciplina de Engenharia de Tráfego. Neste âmbito, torna-se relevante 

introduzir os conceitos mais importantes das grandezas utilizadas na caracterização das diferentes 

variáveis. 

A Engenharia de Tráfego, de um ponto de vista macroscópico, tem por princípio fundamental a corrente 

de tráfego que é composta por um conjunto de veículos que se comporta da mesma forma – por 

exemplo, com a mesma direção ou com a mesma velocidade – e que estão sujeitos às mesmas 

condições de circulação. A agregação dos veículos é efetuada de modo pertinente para o estudo de 

um determinado fenómeno de tráfego, por exemplo o usualmente designado por tráfego médio diário 

anual (TMDA), que representa a procura média num arco rodoviário e é dado pelo número médio de 

veículos por dia. 

A relação fundamental das correntes de tráfego constitui o principal conceito de Engenharia de Tráfego, 

que relaciona as grandezas macroscópicas mais importantes da ciência de tráfego e que caracteriza 
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diferentes abordagens à forma como a circulação rodoviária se processa. Estas principais grandezas 

são: 

1. Débito; 

2. Velocidade média no espaço; 

3. Densidade (ou concentração). 

Microscopicamente, há ainda que mencionar a distância entre veículos, pois também tem um papel no 

desenvolvimento desta dissertação. 

2.2.1. Débito 

O débito define-se como o número de veículos que passam numa dada secção de estrada, num só 

sentido, num determinado período de tempo. A sua unidade de medida é veículos por hora. 

 𝑞(𝑡1, 𝑡2, 𝑋) =
𝑛(𝑡1, 𝑡2, 𝑋)

𝑡2 − 𝑡1
 (1) 

𝑞(𝑡1, 𝑡2, 𝑋) − débito da secção X, no intervalo de tempo t2-t1 

𝑛(𝑡1, 𝑡2, 𝑋) − número de veículos que passam na secção X, no intervalo de tempo t2-t1 

Dado que as unidades do débito e do volume de tráfego são idênticas, há que estabelecer a diferença 

entre ambos. O débito corresponde a uma quantidade de veículos acumulada num intervalo de tempo 

inferior a uma hora. Por sua vez, o volume de tráfego refere-se à quantidade de veículos acumulada 

em intervalos de tempo iguais ou superiores a uma hora. 

2.2.2. Densidade 

A grandeza da densidade diz respeito à distribuição dos veículos no espaço, mais concretamente na 

extensão do arco rodoviário e é dada pelo número de veículos por unidade de comprimento. 

 𝑘(𝑥1, 𝑥2, 𝑡) =
𝑛(𝑥1, 𝑥2, 𝑡)

𝑥2 − 𝑥1

 (2) 

𝑘(𝑥1, 𝑥2, 𝑡) − densidade no arco rodoviário com comprimento x2-x1 no instante t 

𝑛(𝑥1, 𝑥2, 𝑡) − número de veículos presentes no arco rodoviário com comprimento x2-x1 no 
instante t 

2.2.3. Velocidade média no espaço 

A velocidade média no espaço é dada em unidade de distância por unidade de tempo pela expressão 

(3): 
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 𝑢𝑠 =
∑𝑘𝑖𝑢𝑖

∑𝑘𝑖

 (3) 

𝑢𝑠 − velocidade média no espaço 

𝑘𝑖 − densidade dos veículos com velocidade i 

𝑢𝑖 − velocidade individual dos veículos i 

A velocidade média no espaço corresponde à média ponderada das concentrações das velocidades 

dos veículos observadas num arco rodoviário.  

Considere-se, ainda, o conceito de velocidade média no tempo cuja expressão matemática é: 

 𝑢𝑡 =
∑𝑞𝑖𝑢𝑖

∑𝑞𝑖

 (4) 

𝑢𝑡 − velocidade média no tempo 

𝑞𝑖 − débito no arco rodoviário i 

𝑢𝑖 − velocidade média dos veículos presentes no arco rodoviário i 

A velocidade média no tempo corresponde à média ponderada dos veículos que passam numa secção 

da estrada, durante um determinado intervalo de tempo, motivo pelo qual a ponderação é feita com 

recurso aos débitos. 

2.2.4. Relação fundamental das correntes de tráfego 

A lei fundamental do tráfego estabelece a relação entre as grandezas de débito, velocidade e 

densidade. O débito e a densidade totais são dados pelas expressões (5) e (6): 

 𝑞 =  ∑𝑞𝑖 (5) 

 𝑘 =  ∑𝑘𝑖 (6) 

𝑞 − débito total correspondente às correntes de tráfego elementares i [uvl/h] 

𝑘 – densidade total no arco rodoviário às correntes de tráfego elementares i [uvl/km] 

Tendo por base as equações anteriores, é possível estabelecer a relação fundamental das correntes 

de tráfego expressa pela equação que se segue: 
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 𝑞𝑖 = 𝑘𝑖  𝑢𝑖 ⇒ 𝑢𝑠 =
𝑞

𝑘
 (7) 

𝑞𝑖 − débito de uma corrente de tráfego elementar i [uvl/h] 

𝑘𝑖 − densidade de uma corrente de tráfego elementar i [uvl/km] 

𝑢𝑖 − velocidade média de uma corrente de tráfego elementar i [m/s] 

𝑢𝑠 − velocidade média no espaço de uma corrente de tráfego elementar i [m/s] 

Pela expressão matemática apresentada, é possível deduzir qualquer uma das variáveis, conhecendo 

o valor das restantes duas. 

2.2.5. Distância entre veículos 

A distância entre veículos corresponde a uma distância medida em pontos homólogos de dois veículos 

sucessivos, num determinado instante. Matematicamente, a distância entre veículos é dada pela 

expressão (8): 

 𝑆𝑖+1 = 𝑋𝑖 − 𝑋𝑖+1 (8) 

𝑆𝑖+1 − distância entre veículos associada ao veículo i+1 [m] 

𝑋𝑖 , 𝑋𝑖+1 − distância à origem do veículo i, i+1 [m] 

A distância entre veículos é uma variável microscópica e a sua utilização não é frequente dada a 

dificuldade de recolha de dados. No entanto, esta grandeza permite estabelecer uma intuição quanto 

ao valor máximo de débito característico de uma dada secção de via urbana. 

Para efeitos desta dissertação, considera-se que a distância entre veículos é dada por um intervalo de 

tempo de 2,5 segundos, lembrando que, na realidade, este valor deverá ser inferior e que a sua 

magnitude depende de vários fatores, como por exemplo o congestionamento. 

2.3. Metodologia de Tratamento de Dados 

No âmbito do presente documento, designa-se por série de outliers uma série diária que contenha 

valores anormalmente elevados, valores nulos ou ainda as séries que contenham menos de 95 lapsos 

de registo (lacunas). 

O tratamento, análise e visualização de dados foram realizados com a linguagem de programação 

Python, versão 3.6, utilizando técnicas matemáticas, de álgebra linear, estatística e machine learning 

designadamente a DTW, o coeficiente de correlação de Pearson e a métrica de distância Euclidiana. 

Por ser de fácil acesso, o software Python foi também escolhido pela disponibilidade e variedade de 

bibliotecas com sub-rotinas que facilitam os procedimentos de tratamento de dados e a criação da 

algoritmia utilizada neste trabalho de investigação. As principais bibliotecas utilizadas no tratamento da 

informação são a Pandas, Numpy, Scikit e Matplotlib. 
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O algoritmo DTW é usualmente utilizado para análise, reconhecimento e comparação de sinais, por 

exemplo, no reconhecimento de voz ou na comparação de sinais de eletrocardiogramas. Este algoritmo 

pode ser utilizado com qualquer tipo de dados, como se constata na presente dissertação. 

À semelhança de outros algoritmos, a DTW estabelece uma métrica de comparação de curvas, mas 

enquanto que, por exemplo, o coeficiente de correlação de Pearson ou a distância Euclidiana 

estabelecem a semelhança recorrendo à minimização entre pares ordenados de dados, a DTW mede 

a semelhança das curvas determinando o caminho do custo mais baixo. A DTW é uma técnica sensível 

a outliers e ao andamento relativo, ou velocidade relativa, de variação do comportamento das curvas. 

A título de exemplo, observe-se o gráfico presente na Figura 1. 

 

Figura 1 – Comparação da correlação R para a DTW e para o Algoritmo Euclidiano 

No gráfico da Figura 1 podem visualizar-se quatro séries temporais distintas, todas obtidas no mesmo 

detetor, garantindo assim a semelhança espácio-temporal (Lopes [4]). A série azul corresponde à série 

original, para a qual se pretende encontrar outra série, tão semelhante quanto possível. A série 

vermelha identifica a série correspondente à correlação de Pearson máxima detetada, em relação à 

série azul, e tem um valor de 0.91. A série a verde identifica o caminho de custo mínimo DTW com a 

série azul, verificando-se ainda que a correlação de Pearson entre estas séries é de 0.90. A série azul 

clara corresponde à distância Euclidiana mínima detetada, em relação à série azul, verificando-se ainda 

que a correlação de Pearson entre estas séries é de 0.75.  

Para medir e classificar a eficácia relativa das técnicas utilizadas, designadamente da DTW e da 

distância Euclidiana, recorre-se ao valor da correlação de Pearson. Para além do fator de correlação, 

a análise gráfica dos resultados também permite avaliar mais facilmente o grau de semelhança entre 

as curvas. No Anexo III, pode visualizar-se um exemplo mais detalhado da sobreposição de séries. 
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Comparando os resultados das diferentes correlações de Pearson, poder-se-ia concluir que a série 

mais coincidente com a original é a de Pearson, seguida da DTW e só então a distância Euclidiana. 

Contudo, da análise do gráfico resulta que as séries de Pearson (vermelha) e Euclidiana (azul clara), 

são menos coincidentes com a série azul original do que a série DTW. Apesar de superior e mais eficaz, 

a DTW tem custos elevados, no que respeita ao tempo de computação pois a técnica tem uma 

complexidade O(n²) [14]. 

Sendo possível, mas inviável, a produção de gráficos das milhares de comparações semelhantes à 

realizada na Figura 1, afirma-se que os resultados ali obtidos são típicos, ou seja, a DTW identifica 

quase sempre resultados gráficos superiores com correlações relativamente elevadas. A distância 

Euclidiana caracteriza-se por correlações de Pearson ligeiramente superiores à DTW com semelhança 

gráfica apreciável. Para corroborar as conclusões anteriores, o Quadro 2 apresenta os resultados das 

correlações obtidos para a primeira série diária com outliers de 20 detetores analisados. 

Quadro 2 – Comparação dos coeficientes de Pearson, oriundos de diferentes algoritmos 

 

A técnica DTW assenta na construção de uma matriz de custos acumulados, determinada por meio da 

diferença entre os sinais distintos. Uma vez construída a matriz, determina-se o caminho que minimiza 

o custo dado pela magnitude da diferença entre os sinais, em cada ponto do gráfico. Da minimização 

decorre que, quanto menor for o custo do caminho, maior será a semelhança entre os sinais. É também 

evidente que o traçado do caminho dos custos mínimos não é idêntico, conforme se trate da DTW ou 

da distância Euclidiana, constantes na figura que se segue. Na Figura 3, o caminho mais curto 

corresponde à linha de talvegue na superfície tridimensional que representa a matriz dos custos DTW. 

A linha de talvegue pode ser visualizada na Figura 2, à esquerda. 

 

DTW Pearson Euclidiana

01-06 0.79 0.83 0.83

02-01 0.93 0.94 0.94

02-02 0.8 0.81 0.81

02-03 0.77 0.81 0.77

02-04 0.51 0.55 0.53

02-07 0.85 0.88 0.87

02-08 0.89 0.91 0.91

02-09 0.81 0.84 0.84

02-10 0.08 0.36 0.06

02-11 0.84 0.87 0.84

02-12 0.91 0.92 0.92

02-13 0.85 0.89 0.88

02-14 0.73 0.74 0.72

02-15 0.86 0.87 0.87

02-16 0.76 0.8 0.78

02-17 0.64 0.74 0.7

03-01 0.86 0.88 0.87

03-02 0.91 0.91 0.91

03-03 0.86 0.87 0.87

03-04 0.69 0.72 0.72

… … … …

Detetor

Primeira Série Diária com Outliers

Pearson
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Figura 2 – Caminho mais curto DTW (à esq.) e métrica Euclidiana (à dir.), entre dois sinais 

 

 

Figura 3 – Representação tridimensional da matriz de custos DTW 

A técnica DTW é utilizada para sobrepor e classificar a semelhança entre séries temporais. Uma vez 

estabelecida a semelhança entre séries, os resultados podem ser usados para, por exemplo, completar 

ou substituir outliers numa das séries. A escolha da série completa que contém os valores de 

substituição depende de dois critérios distintos:  

1. Semelhança espácio-temporal – as séries, completa e incompleta, provém do mesmo contador; 

2. Semelhança de curva – as séries, completa e incompleta, devem ser o mais idênticas possível. 



 

15 

 

2.3.1. Normalização de dados 

Para efeitos de comparação de séries temporais, a normalização de dados é usualmente indicada, em 

rigor, a chamada normalização Z. Este procedimento permite tornar comparáveis dados com 

magnitudes diferentes, referidos a uma base comum.  

Tome-se, por exemplo, uma série vocal que enuncia o número “três”, verbalizada por uma criança de 

3 anos. A semelhança desta série com a mesma pronúncia verbalizada por um adulto depende em 

larga medida da amplitude, ou magnitude, dos valores registados em ambas as séries, ou seja, 

tipicamente a criança “fala mais baixo” e em tom mais agudo e, pelo contrário, o adulto “fala mais alto” 

e em tom mais grave. Se os dados não forem objeto de qualquer tratamento, as séries poderão não 

ser entendidas como idênticas, contando que o objetivo é reconhecer o número enunciado como “três”. 

Por este motivo, e nessas circunstâncias, é indicada a normalização das séries a comparar. 

Na presente dissertação, tal normalização não é apropriada pois é justamente a grandeza dos registos 

que traduz a semelhança entre séries. Com efeito, a normalização das séries a comparar produziria 

resultados enviesados na fase de completar as séries de outliers. Por tal motivo, não se procedeu a 

qualquer normalização de séries diárias. 

2.3.2. Comparação de séries temporais 

Nos domínios da Matemática e da Estatística, a semelhança entre curvas é um assunto estudado desde 

a Antiguidade. Invariavelmente, os métodos de cálculo de semelhança entre curvas produzem um valor 

que classifica a magnitude daquela semelhança. 

Neste contexto, e sabendo que a dada altura poderá ser necessário completar ou substituir registos de 

séries temporais, é fundamental nesta dissertação utilizar uma metodologia adequada à comparação 

de séries temporais. 

Por um lado, existem técnicas bem conhecidas de comparação linear de curvas, tais como o coeficiente 

de correlação de Pearson, também designado R, ou a distância Euclidiana [15]. Por outro lado, técnicas 

como a deformação dinâmica temporal, ou DTW, têm vindo a ser utilizadas com a generalização da 

capacidade computacional e dos algoritmos de programação. 

O coeficiente de Pearson, ou simplesmente coeficiente de correlação, é um indicador da magnitude de 

correlação entre duas variáveis e não é propriamente um indicador de semelhança entre curvas. 

Contudo, para possibilitar a apreciação dos diferentes métodos de comparação das curvas, o 

coeficiente de Pearson é calculado para todos os algoritmos. A correlação de Pearson para uma 

amostra é dada pela equação (9) [16]: 
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 𝑟 =  
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − �̅�)𝑛

𝑖=1

√∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1 √∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

 (9) 

n – Tamanho da amostra 

xi, yi – Amostras 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1     –   A média da amostra e análoga para �̅� 

A distância Euclidiana é uma métrica robusta de comparação de curvas e, no caso da comparação de 

pontos homólogos, como é o caso apresentado nesta dissertação, a sua aplicação é apropriada, pois 

além da sua eficiência computacional, os resultados obtidos têm qualidade elevada. Contudo, por se 

tratar de um algoritmo linear, a distância Euclidiana não é, por exemplo, sensível a outliers ou à 

velocidade relativa de andamento das curvas, características estas muitas vezes presentes no 

comportamento do tráfego. Pode dizer-se que a distância Euclidiana é rígida no que respeita às 

variações aleatórias do tráfego. A distância Euclidiana define-se pela distância lógica entre duas curvas, 

ou seja, a distância entre pontos homólogos de duas curvas. A equação (10) exprime o algoritmo da 

distância Euclidiana para a comparação de dois vetores. 

 𝑑(𝑝, 𝑞) =  √∑(𝑝𝑖 − 𝑞𝑖)
2

𝑛

𝑖=1

= |𝑝 − 𝑞| (10) 

d – Distância Euclidiana 

p, q – Vetores p e q 

|𝑝 − 𝑞|  –  Norma Euclidiana 

Na Figura 4 pode visualizar-se a representação geométrica da distância Euclidiana. 

 

Figura 4 – Representação geométrica do algoritmo de distância Euclidiana [17] 

A distância métrica Euclidiana foi inicialmente considerada para estabelecer a semelhança entre séries 

temporais. Contudo, foi abandonada com vista à adoção da DTW, cujas propriedades não lineares se 

consideram mais apropriadas para determinação da semelhança entre séries de tráfego, 

nomeadamente, devido à sensibilidade do algoritmo à velocidade de variação do trânsito. 
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Figura 5 – Representação geométrica do algoritmo DTW [17] 

A utilização da DTW pretende atender à natureza estocástica do tráfego, fenómeno em que são usuais 

pequenas e grandes variações de volume para uma dada hora do dia. A metodologia proposta flexibiliza 

a escolha da curva mais similar considerando a variação e volume do tráfego. A técnica DTW é mais 

eficaz, mas menos eficiente devido à não linearidade do algoritmo, cuja complexidade de tempo de 

computação é expressa por O(n²). 

Além da flexibilidade inerente à determinação da semelhança entre curvas, a DTW permite ainda indicar 

o grau de igualdade entre duas curvas com comprimentos diferentes, permitindo, por exemplo, 

comparar uma série temporal de 30 minutos com outra de 45 minutos. Esta propriedade faz com que 

este algoritmo seja utilizado em rotinas de reconhecimento de voz, de imagens e outras. 

Conforme mencionado anteriormente, o objetivo da DTW é determinar o menor custo acumulado entre 

duas curvas. Para tal, o algoritmo tem por base a criação da matriz dos custos, cujos elementos são 

dados pela primeira parte da equação (11), designadamente a norma Euclidiana, e também pelas 

condições de fronteira e restrições locais enunciadas na expressão (12). O menor custo acumulado 

entre duas curvas ao qual corresponde o caminho de menor custo é expresso pela equação (11): 

 𝐶(𝑝, 𝑞) =  | 𝑝𝑖=1
𝑛 − 𝑞 | + 𝑣 (11) 

p, q – Vetores p e q, com número de elementos m e n respetivamente 

C (p,q) – Matriz dos custos acumulados, com a dimensão  

𝑝𝑖
𝑛 – Elementos i a n do vetor p 

| 𝑝𝑖
𝑛 − 𝑞 |  –  Norma Euclidiana, entre os elementos de i até n do vetor p, e o vetor q 

𝑣 – Restrição local (ver equação (12)) 

A matriz dos custos acumulados, C, tem a dimensão (m x n), denotando de imediato a possibilidade de 

cálculo com séries de comprimentos distintos. A aplicação do algoritmo DTW à matriz C deve ser 

configurada com as seguintes condições de fronteira e restrições locais. 
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(𝑝1, 𝑞1) = (1,1) 

(𝑝𝑘 , 𝑞𝑘) = (𝑚, 𝑛) 

𝑣 =  min {

𝐶(𝑖 − 1, 𝑗)

𝐶(𝑖 − 1, 𝑗 − 1)

𝐶(𝑖, 𝑗 − 1)

} 

(12) 

(13) 

A primeira condição de (12) implica que o custo inicial seja unitário. De modo semelhante, a segunda 

condição de fronteira de (12) implica que o custo final seja dado pela distância Euclidiana. 

Genericamente, as condições de fronteira indicam que o algoritmo deve, passando a redundância, 

“começar no princípio”, “terminar no fim” e assumir sempre os menores custos sequenciais. As 

restrições da equação (13) são facilmente percetíveis na Figura 6. 

 

Figura 6 – Restrições locais da DTW (adaptado de [18]) 

Para cada elemento de p, ao qual corresponde um custo C(i,j), é identificado o menor dos valores 

anteriores, estabelecendo assim a precedência e a continuidade dos valores mínimos acrescentados 

ao cálculo. As condições apresentadas garantem que o caminho do custo acumulado será 

garantidamente o mais baixo. A título de exemplo poder-se-á consultar a Figura 2 e a Figura 3. 

Uma outra forma de proceder ao cálculo do caminho correspondente ao menor custo acumulado implica 

o seccionamento das tarefas de cálculo, isto é, calcular os custos C(i,j) sem aplicação das restrições 

locais. Em termos programáticos, esta solução é mais eficiente, dado que quando se aplicam as 

restrições locais, o caminho do menor custo acumulado é automaticamente conhecido. 

A DTW apresenta uma complexidade computacional O(n²) ou, mais precisamente, O(m x n) em que m 

e n correspondem ao comprimento das séries a comparar. Por este motivo, o consumo de tempo 

computacional é considerável e vários autores têm estudado formas de reduzir o tempo de computação. 

O algoritmo utilizado nesta dissertação integra duas metodologias distintas para redução do tempo de 

computação, designadamente técnicas de lower bound e early abandoning.  
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O early abandoning de Sakoe-Chiba [7], também designado por janela ou banda de Sakoe-Chiba, 

corresponde à definição de uma janela que incide sobre a matriz de custos acumulados, fazendo com 

que o caminho do menor custo acumulado figure sempre dentro desta janela. Por um lado, quanto 

maior for a janela, especificada por um parâmetro designado alcance (do inglês, reach), mais apuradas 

serão as soluções da DTW, caracterizadas por um tempo de computação maior. Por outro lado, se o 

reach for inferior, as soluções DTW poderão não ser as mais otimizadas, mas o tempo de computação 

reduzir-se-á significativamente. 

Essencialmente, a banda de Sakoe-Chiba remove elementos do conjunto de soluções DTW. As 

consequências são a redução do tempo de computação e a possibilidade de exclusão da solução mais 

rigorosa possível. A técnica produz resultados apropriados, com taxas de precisão elevadas e é, 

portanto, válida para utilização. Em termos matemáticos, a banda de Sakoe-Chiba é constituída apenas 

pelas condições de não exceder os índices de pré-definidos da janela. 

 

Figura 7 – Banda de Sakoe-Chiba 

Na Figura 7 pode visualizar-se a matriz dos custos acumulados e respetivos caminhos dos menores 

custos acumulados, em função dos reaches r1 e r2. Admitindo que, hipoteticamente, r1 produz um 

caminho ótimo de custo acumulado mínimo de 100 unidades, correspondente à cor azul, a redução 

para o reach r2 produziria um caminho com custo de 110 unidades, também hipotético. A magnitude 

do custo acumulado varia em função da grandeza dos valores das séries analisadas e não contém, em 

si mesmo, um valor que traduz um grau de semelhança. A semelhança, propriamente dita, é identificada 

pela minimização da função do custo. A título de exemplo apresenta-se o paralelograma de Itakura [8], 

cuja formulação e resultados são semelhantes aos da banda de Sakoe-Chiba.  
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Figura 8 – Paralelograma de Itakura 

Com base nos trabalhos de Itakura [8] e de Sakoe e Chiba[7], Keogh e Ratanamahatana [19] 

desenvolveram uma função de limite inferior, ou lower bound, designado por LB_Keogh [20]. Utilizando 

as formulações dos primeiros, Keogh constrói um envelope em torno da série original em estudo. Em 

seguida, determina a distância Euclidiana entre as séries candidatas e os limites do envelope. Tendo 

em conta que a métrica Euclidiana tem complexidade linear, isto é, O(n), esta abordagem reduz 

drasticamente o tempo de computação. 

O LB_Keogh utiliza a banda de Sakoe-Chiba ou o paralelograma de Itakura para especificação do lower 

e upper bound. A equação (14) define o algoritmo de Keogh. 

 𝐿𝐵_𝐾𝑒𝑜𝑔ℎ(𝑄, 𝑇) =  √∑{

(𝑡𝑖 − 𝑈𝑖)
2  𝑠𝑒  𝑡𝑖 > 𝑈𝑖

(𝑡𝑖 − 𝐿𝑖)
2  𝑠𝑒  𝑡𝑖 < 𝐿𝑖

0, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜

}

𝑛

𝑖=1

 (14) 

Q – Sequência, ou série, original  

T – Sequência, ou série, candidata 

Ui – Sequência de limite superior (upper bound) 

Li – Sequência de limite inferior (lower bound) 

ti – Elemento i da série T 

Em termos simples, quanto menor for o resultado da expressão (14), maior será a semelhança entre 

as séries Q e T. As séries U e L são determinadas com recurso à banda de Sakoe-Chiba ou ao 

paralelograma de Itakura, conforme se pode verificar na Figura 9. 
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Figura 9 – Envelope do algoritmo LB_Keogh (adaptado de [6]) 

A Figura 9 identifica as séries original, de limite superior e de limite inferior, respetivamente Q, U e L. 

No exemplo A o envelope constituído pelas séries U e L determinam-se com recurso à banda de Sakoe-

Chiba. No exemplo B o envelope é construído com recurso ao paralelograma de Itakura. O 

funcionamento do algoritmo LB_Keogh pode ser visualizado na Figura 10. 

 

 

Figura 10 – Aplicação do algoritmo LB_Keogh (adaptado de [6]) 

A Figura 10 é obtida pela justaposição da série candidata T à Figura 9, isto é, tomando por base a 

Figura 9 e sobrepondo-lhe a série T, obtém-se a Figura 10. Na Figura 10 pode ainda visualizar-se o 

resultado da aplicação da distância métrica Euclidiana representada por linhas verticais paralelas, 

conjugadas com as séries U e L. A figura evidencia que, quanto menor for a distância Euclidiana às 

séries envelope, maior será a semelhança, ganhando-se a redução da complexidade do cálculo DTW 

pela lower-bounding das soluções. Uma distância Euclidiana nula significa que a série candidata se 

encontra totalmente dentro do envelope ou que, no limite, coincide com a sequência original. 
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A aplicação do LB_Keogh permite que a construção das matrizes de custo acumulado e o cálculo do 

respetivo caminho do menor custo sejam efetuados apenas para as melhores séries candidatas à 

semelhança. Este facto reduz consideravelmente o tempo de computação, sobretudo se for necessário 

analisar todas as séries disponíveis, como é o caso desta tese.  

O LB_Keogh e as bandas de Sakoe-Chiba reduzem o tempo de computação por meio da restrição do 

conjunto de soluções possíveis para a semelhança entre curvas, ou seja, a utilização destes critérios 

pode, no limite, eliminar do conjunto de soluções possíveis, a semelhança ótima para uma dada curva.  

Considerando o impacto que a utilização das técnicas de lower-bounding e early-abandoning podem 

ter na pesquisa de soluções, tomou-se por essencial realizar uma análise de sensibilidade ao 

comportamento do conjunto das técnicas utilizadas, expressa pelos parâmetros reach (r) e window (w), 

respetivamente para o LB_Keogh e para a DTW, designadamente nas bandas de Sakoe-Chiba. 

É importante referir que a banda de Sakoe-Chiba é utilizada em dois momentos distintos. Inicialmente 

no cálculo do LB_Keogh e, mais tarde, na DTW, propriamente dita. Note-se ainda que os valores de 

reach e window tem escala correspondente à dimensão das séries analisadas, neste caso, 288 

entradas, uma por cada 5 minutos de um dia. 

Em termos práticos, quanto maior for o valor reach, maior será o número de soluções candidatas 

admitidas pelo LB_Keogh – com um reach suficientemente grande, o LB_Keogh deixa de ser eficiente, 

pois o conjunto de soluções a pesquisar coincidirá com o conjunto original de soluções. Do mesmo 

modo, quanto maior for o valor window, maior será a quantidade de elementos a analisar par a 

constituição dos caminhos de menor custo da DTW. Por outras palavras, para reach e window 

superiores, as soluções de semelhança serão, também, superiores com um custo computacional 

superior. 

Para este pequeno exame intuitivo, utilizou-se apenas o detetor 07-04 e registaram-se os resultados 

da DTW, variando o reach, do LB_Keogh, e mantendo constante o window no valor de 75. Os resultados 

resumem-se no Quadro 3. 

Quadro 3 – Impacto do reach de LB_Keogh na solução DTW 

 

A análise da tabela acima evidencia que quanto maior é o reach de LB_Keogh, melhor será a solução 

DTW. Quando o reach é igual ao número de registos diários de 5 minutos, o resultado DTW é o mais 

baixo possível, correspondendo assim à solução ótima. Isto também significa que todas as sequências 

temporais da base de dados foram avaliadas sobrecarregando o tempo de computação. Por outro lado, 

75 1 181 -

75 30 166 92%

75 60 138 77%

75 150 110 61%

75 288 92 51%

Resultado DTW
Variação 

DTW-on-DTW

Detetor 07-04 - Série Outlier

DTW 

window

LB_Keogh 

reach
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considerando um reach de 1, que é o menor possível, verifica-se que a solução DTW apresenta o maior 

valor possível, correspondendo à pior das soluções. 

Pelo exposto, o valor a adotar para o reach é importante. De acordo com Keogh e Ratanamahatana 

[19], as aplicações de DTW utilizam um reach ou warping window correspondente a 10% do tamanho 

das séries de dados. Na presente investigação, a quantidade máxima de entradas diárias é 288. 

Aplicando a este número a percentagem mencionada, obter-se-ia um reach de 30, aproximadamente, 

e este valor pondera o rigor da solução obtida com o tempo de computação consumido para a sua 

determinação. Tendo em conta a investigação já realizada na área do DTW, em especial sobre o 

tamanho do reach, adotou-se 10% de 288, ou seja, 30, quer para o reach quer para a window. 

Além do LB_Keogh e da banda de Sakoe-Chiba, e tendo em conta o consumo de tempo computacional 

inerente à complexidade não linear da DTW, restringiu-se programaticamente a pesquisa de séries 

aceitáveis fazendo com que a rotina procurasse correspondências para as séries incompletas de dias 

úteis numa base de dados que contém apenas séries de dias úteis. Complementarmente, para as séries 

incompletas de dias não úteis (sábados e domingos) foram identificadas séries correspondentes em 

base de dados de dias não úteis. A forma programática dds algoritmos DTW e LB_Keogh encontram-

se no Anexo II. 

Para concluir, na presente dissertação, no LB_Keogh foi utilizado um reach para upper bound e lower 

bound de 30 unidades, para otimização do tempo de computação. Na técnica DTW, propriamente dita, 

foi utilizada a banda de Sakoe-Chiba com um window de 60 unidades, com 30 unidades para o limite 

superior e as restantes 30 unidades para o limite inferior. Note-se que este valor pode ser comparado 

com o número total máximo de entradas diárias, ou seja, 288. 

2.4. Metodologia de Substituição de Outliers 

O método de tratamento dos dados das contagens é extenso e envolve vários procedimentos, que vão 

desde a programação pura e análise dos dados originais, até à análise detalhada dos detetores 

considerados neste trabalho. 

Dada uma série de outliers, o objetivo é encontrar a série normal mais semelhante, utilizando a técnica 

descrita no ponto anterior. De maneira a tornar esta operação a mais eficiente e rigorosa possível, a 

comparação entre séries é efetuada apenas entre os valores normais da série de outliers e os 

respetivos valores homólogos da série normal.  

A extração dos outliers para efeitos da comparação entre séries garante que os valores a substituir 

serão robustos e que estes últimos foram determinados com recurso aos valores normais comuns entre 

as séries comparadas. 

A substituição de valores, para completar séries, é efetuada por meio da correspondência linear entre 

observações, isto é, quaisquer substituições realizadas extraem valores de contagens homólogas. Por 

exemplo, a substituição de um outlier datado da 01:00 hora será feita por outro valor não nulo 

correspondente à 01:00 hora, proveniente de uma série que não contém valores nulos.  
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Este princípio também é utilizado no cálculo da semelhança entre séries, em que os valores anómalos 

não são considerados para determinação daquela similitude. 

Um aspeto fundamental do tratamento de dados é o carimbo temporal. Em termos simples, um carimbo 

temporal (do inglês, timestamp) corresponde a um instante único cujo módulo de Python, Pandas, trata 

como um índice unívoco, ou seja, a cada registo corresponde um só instante. Esta particularidade 

oferece vantagens excecionais no tratamento de registos, ou séries, temporais e foi adotada por ser 

extremamente flexível. O timestamp é a base do processo de tratamento de dados. 

A título de exemplo, o timestamp permite a extração de dados respeitantes só a domingos ou segundas 

feiras, agregar a informação em meses na forma de média ou soma ou, ainda, calcular a média de 

tráfego horário na semana 34 do ano 2012. O recurso a algoritmos correntes faria com que estas e 

outras operações fossem extremamente complexas de executar, facto que torna a utilização de 

timestamps essencial para o desenvolvimento do trabalho e produção de resultados. 

A metodologia de substituição de outliers decompõe-se nas três rotinas essenciais que se descrevem 

nos subpontos seguintes. 

2.4.1. Compilação dos dados brutos 

Os dados em bruto provenientes do sistema SIGA apresentam uma estrutura simples. Diariamente, é 

gerado um ficheiro com extensão txt, cujo título é construído a partir da nomenclatura 

CT[Dia][Mês][Ano].[Zona]. Os campos [Dia], [Mês], [Ano] e [Zona] apresentam um comprimento 

constante e igual a 2 caracteres. 

Tendo presente que um ficheiro diário contém a informação proveniente de uma zona da cidade, 

diariamente são gerados 10 ficheiros, um por cada zona. Cada ficheiro contém 288 linhas, que 

correspondem ao intervalo regular de 5 minutos, e 25 colunas.  

A coluna inicial contém a hora de registo e as colunas subsequentes identificam, por ordem crescente, 

o detetor de cada zona. Na intersecção entre as linhas e as colunas, figura o registo do número 

acumulado de veículos que passou pelo detetor nos 5 minutos anteriores. 

Quadro 4 – Conteúdo de um ficheiro de output de dados brutos do sistema SIGA 

 

A primeira linha, em itálico, que identifica o conteúdo de cada coluna, não está presente dos ficheiros 

de output e foi aqui colocada para exemplificar a estrutura dos ficheiros de registo. O número de 

ficheiros gerados é dado pela expressão (15): 

Hora 01 02 03 04 … 23 24

00:00 0000 0012 0020 0015 … 0000 0000

00:10 0000 0005 0010 0025 … 0000 0000

00:15 0000 0006 0009 0033 … 0000 0000

… … … … … … … …

23:50 0000 0002 0006 0040 … 0000 0000

23:55 0000 0007 0013 0029 … 0000 0000
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 𝑁ficheiros =  Z × D × A = 33 266 (15) 

Nficheiros – Número de ficheiros analisados 

Z – Número de zonas 

D – Número de dias 

A – Número de anos 

O número de dias exato depende de vários fatores, e.g. a data de início e fim do intervalo de análise 

ou a existência de lapsos diários nas contagens. Além da inerente e necessária redução do número de 

ficheiros a manipular, a compilação de ficheiros realiza outras operações, tais como: 

1. Criação do pré-timestamp; 

2. Identificação e limpeza de linhas com registos mal formatados; 

3. Identificação e limpeza de linhas com uma quantidade de caracteres anormal. 

A criação do pré-timestamp consiste na associação da data do registo, contida no nome do ficheiro, à 

hora em que o registo foi efetuado. A nomenclatura de um timestamp é {[Ano]-[Mês]-[Dia] 

[Hora]:[Minutos]:[Segundos]}, em que todos os campos têm um comprimento constante de 2 

caracteres, à exceção do campo [Ano] que tem um comprimento de 4 caracteres. Nesta fase ainda não 

se constrói o timestamp, per se. Na verdade, o tratamento de dados apenas acrescenta os dados do 

dia, mês e ano a cada linha de registo. 

A identificação e limpeza dos registos mal formatados remete ao tipo de codificação de texto do ficheiro 

e respetivos caracteres. Nas linhas em que se identifica um caracter não numérico, com exceção do 

caractere ‘ : ’, a linha é automaticamente ignorada e não é adicionada ao ficheiro compilado. 

A identificação e limpeza dos registos com uma quantidade anormal de caracteres contabiliza o número 

de caracteres presente na linha e também da formatação de cada campo, ou coluna, previamente 

estabelecido. Nestas condições, todos os registos do campo [hora] deve apresentar um comprimento 

total de 5 caracteres, com a sequência de 2 caracteres numéricos, o caractere ‘ : ’ e 2 caracteres 

numéricos. Os restantes campos, correspondentes aos registos das contagens devem apresentar 

sempre 4 caracteres numéricos.  

O caractere que determina o início e fim de cada coluna corresponde a um espaço. Assim, torna-se 

possível avaliar não só o formato e tipo de caractere, mas também a extensão de cada campo e ainda 

a extensão total de cada linha. Basta que um dos critérios não seja cumprido para que a linha em 

análise não seja adicionada aos ficheiros compilados.  

A compilação dos outputs de dados brutos em ficheiros anuais resulta na criação de 10 ficheiros por 

cada ano e zona, totalizando assim 100 ficheiros de texto que reúnem toda a informação, em vez dos 

33 266 ficheiros originais. Simultaneamente, eliminam-se as linhas que não se encontravam bem 

formatadas. 
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2.4.2. Dataframes 

O termo dataframe advém da designação dada a um conjunto de dados, no âmbito da programação 

com a Pandas. Uma dataframe pode ser interpretada como uma matriz em que as linhas correspondem 

a observações e as colunas correspondem a variáveis. 

A principal diferença entre uma dataframe e uma matriz simples é a indexação ou, por outras palavras, 

a existência de um índice. Esta característica torna as operações de seleção, agregação e 

desagregação de dados extremamente rápidas. Acresce ainda que a Pandas tem sub-rotinas que 

permitem o manuseamento dos dados de forma eficaz, robusta e potente. 

Este procedimento, designado por dataframe, permite: 

1. Compilação dos 100 ficheiros da fase anterior em 10 ficheiros por zona. Cada ficheiro incluirá 

a extensão total das séries temporais de todos os detetores; 

2. Criação do timestamp; 

3. Identificação das colunas de cada detetor; 

4. Eliminação das colunas não essenciais; 

5. Eliminação de dias cujo volume total de tráfego é nulo, ou seja, dias sem contagens. 

A finalização do timestamp constitui a mais relevante operação deste procedimento, a par da redução 

do número de ficheiros a tratar. 

A correspondência de cada coluna ao respetivo detetor é efetuado a partir dos registos fornecidos pela 

Câmara Municipal do Porto. Em cada ficheiro existem 24 colunas correspondentes a diferentes 

equipamentos e, entre eles, os detetores. Um número elevado de colunas será eliminado assim que se 

verifique que não estão associadas aos detetores. 

Neste momento do tratamento de dados, verifica-se a existência de dias em que o volume de tráfego 

diário é nulo. Estes dias são eliminados, visto que nada acrescentam para a análise. 

O resultado deste procedimento é, então, a quantidade de ficheiros reduzida a 10 que contém apenas 

e toda a informação pertinente para a fase seguinte do tratamento de dados. Os ficheiros contam com 

um índice de timestamp devidamente formatado, detetores devidamente identificados e ausência de 

dias vazios, em termos de volume de tráfego. 

2.4.3. Completar dataframes 

A fase de completar dataframes é a fase crítica do tratamento de dados pois é o momento em que se 

analisam todas as séries temporais, correspondentes aos 111 contadores do ITS. A metodologia de 

análise das séries tem início com a sub-seleção de séries temporais em períodos diários para avaliação 

dos registos que a constituem.  

Na prática, completar dataframes tem início com a verificação da existência de outliers nas séries 

temporais. As séries que contém outliers designam-se por séries de outlier, séries incompletas, ou 

séries erradas. As restantes designam-se por séries aceitáveis, completas ou boas. 
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A distinção entre séries de outliers e séries aceitáveis tem ainda uma utilidade adicional: em 

determinadas condições, os valores das séries aceitáveis são utilizados para imputar valores nas séries 

de outliers. Por este motivo, os critérios que identificam as séries de outliers estão bem definidos no 

ponto 3.6 - Registos Anormais em Séries Temporais, designadamente o número máximo de veículos 

por hora e por via (ver equação (29)) e valores nulos. 

Adicionalmente, foram criados subprocedimentos no sentido de otimizar o tempo de computação e de 

sequenciação e comparação de séries diárias. Nos pontos seguintes, descrevem-se detalhadamente 

estas sub-rotinas. 

2.4.3.1. Outliers pontuais 

De modo a reduzir o tempo de processamento, a primeira abordagem de tratamento de outliers consiste 

em identificar valores anormais isolados, isto é, valores caracterizados por uma única observação 

pontual. O tratamento de conjuntos de outliers sequenciais é realizado em momento subsequente da 

fase de completar. 

Para identificação de um outlier pontual, avaliam-se os valores dos registos anterior e posterior. Se os 

valores contíguos foram simultaneamente maiores que 0 e menores que 120 veículos por hora, o outlier 

é pontual e está em condições de ser substituído pela média dos valores anterior e posterior. As 

condições matemáticas são dadas pelas equações (16), (17) e (18) e o valor que substitui o outlier está 

expresso na equação (19). 

 

[X𝑖 = 0    𝑜𝑢    X𝑖  > (n × 120)]   𝑒 

0 < X𝑖−1 ≤ (n × 120)    𝑒  

0 < X𝑖+1 ≤ (n × 120) 

(16)  

(17)  

(18) 

 X𝑖 = 
X𝑖−1 + X𝑖+1

2
 (19) 

Xi, Xi-1 e Xi+1 – Volume de veículos no registo i, i-1 e i+1, respetivamente [veic/5min] 

n – Número de vias associadas ao detetor 

2.4.3.2. Outliers sequenciais 

O tratamento de outliers sequenciais inicia-se na identificação de séries candidatas a completar. Os 

critérios matemáticos utilizados para identificar as séries ‘más’ permitem, também, identificar as séries 

aceitáveis, ou seja, todas as séries analisadas serão classificadas como outliers ou aceitáveis. 

Numa série diária, o número relativo de outliers nos registos é relevante. A quantidade de outliers 

presente tem impacto no momento da medição da semelhança entre séries, pois a comparação entre 

estas é baseada na sequência de valores aceitáveis, em detrimento dos registos anormais.  
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Pelo exposto, torna-se necessário avaliar os resultados de semelhança entre séries em função do 

número relativo de outliers admitido nas séries diárias. A avaliação desse peso relativo é efetuada por 

meio de uma análise de sensibilidade que permitirá identificar o peso relativo de outliers a adotar para 

a comparação de séries.  

Veja-se o seguinte exemplo: 

Ao ser analisada, constata-se que a série OPTX apresenta 288 registos, 

estando, portanto, devidamente formatada e completa. Verifica-se, ainda, que 

dos 288 registos, 254 foram identificados como outliers. 

Nas condições do exemplo anterior, a comparação da série OPTX com uma série aceitável será 

realizada com recurso a apenas 34 registos, número este que resulta da sobreposição dos valores 

simultaneamente homólogos da série OPTX e da série aceitável. 

Pelo exposto, as séries diárias devem ser compostas por um número máximo de registos outliers que 

qualifica as séries como candidatas a completar. Caso o número de registos outliers ultrapasse a 

quantidade máxima estabelecida, a série é automaticamente eliminada.  

A quantidade máxima de outliers pode ser considerada como um padrão de qualidade das séries de 

outliers candidatas a completar. Se o número máximo de outliers permitido for elevado, a qualidade da 

semelhança entre séries fica reduzida. Se, por outro lado, o número máximo de outliers permitido for 

reduzido, a exclusão de séries temporais aumenta. A equação (16) exprime o critério de identificação 

de outliers. A análise de sensibilidade permite avaliar o número máximo de registos anormais e suporta 

a regra a adotar, com a definição desse limiar. A análise aplica-se a todos os detetores e os resultados 

apresentados são agregados por zona para facilitar a sua apreciação e as conclusões retiradas. 

Para efeitos da análise, consideram-se 3 quantidades máximas de valores anormais nas séries, 

correspondentes a 46, 95 e 144, ou 16%, 33% e 50% de 288 entradas nominais, respetivamente. Os 

valores obtidos resumem-se no Quadro 5. 

Quadro 5 – Quantidade admissível de outliers por série 

 

Considerando que as séries diárias com menos de 46 outliers correspondem ao critério mais robusto 

de seleção de séries, serão necessários 242 registos normais para admitir a série como sendo de 

# Total 

1

# Outliers 

1
-

# Detetores 

com > 50% de 

outliers

# Total 

2

# Outliers 

2

# Outliers 

2 - 1

# Detetores 

com > 50% de 

outliers

# Total 3
# Outliers 

3

# Outliers 

3 - 2

# Detetores 

com > 50% de 

outliers

1 27 781 8 365 - 3 28 301 8 885 520 3 28 528 9 112 227 3

2 39 526 11 355 - 2 40 159 11 988 633 2 40 549 12 378 390 2

3 52 761 16 059 - 4 54 236 17 534 1 475 4 55 350 18 648 1 114 6

4 13 723 5 271 - 2 15 431 6 979 1 708 3 15 701 7 249 270 3

5 28 916 10 206 - 3 29 167 10 457 251 3 29 395 10 685 228 3

6 14 449 3 572 - 1 14 623 3 746 174 1 14 736 3 859 113 1

7 26 441 10 600 - 3 27 127 11 286 686 3 27 482 11 641 355 3

8 29 525 11 952 - 5 31 694 14 121 2 169 5 32 862 15 289 1 168 5

9 36 527 5 356 - 0 37 722 6 551 1 195 0 38 617 7 446 895 0

10 9 880 3 521 - 1 10 420 4 061 540 1 10 728 4 369 308 1

Totais 279 529 86 257 - 24 288 880 95 608 9 351 25 293 948 100 676 5 068 27

Séries diárias com menos de 46 outliers (16%) Séries diárias com menos de 95 outliers (33%) Séries diárias com menos de 144 outliers (50%)

Zona
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outliers e candidata a completar. Segundo este critério, seria necessário completar 86 257 séries diárias 

com valores provenientes das séries aceitáveis que mais se ajustam a uma cada das séries específicas 

de outliers. Em linguagem corrente, com o critério de 16%, numa série diária, admitem-se 4 horas com 

valores anormais. 

Note-se também que, de acordo com o critério 16%, 24 detetores apresentam um número de séries de 

outliers superior ao número de séries aceitáveis. Este número é determinado por meio da aplicação da 

regra dos 50% e consta na coluna ‘# Detetores com > 50% de outliers’. A regra indica que se a 

quantidade de séries más for superior à quantidade de séries boas, o detetor deve ser abandonado por 

não estar garantido que as séries de outliers sejam corretamente completadas, ou seja, nos detetores 

que apresentam esta característica, e atendendo a que, nessas condições, completar as séries de 

outliers é um processo realizado à custa de um número inferior de séries boas, esta situação pode 

potencialmente adulterar os resultados da análise. 

Analisando os resultados obtidos para as séries diárias com menos de 95 outliers, que corresponde a 

um critério intermédio, conclui-se que seriam necessários pelo menos 193 registos normais para admitir 

a série como série de outliers candidata a completar. Neste caso, o número de séries a completar seria 

95 608, valor superior ao do critério anterior. Note-se também que, relativamente ao critério de 16% e 

à luz da regra dos 50%, apenas um (#1) detetor adicional seria eliminado. Em linguagem corrente, com 

o critério de 33%, numa série diária, admitem-se 8 horas com valores anormais. 

Os resultados obtidos na análise das séries diárias com menos de 144 outliers, corresponde à 

necessidade de 144 registos normais para admitir a série como sendo de outliers e candidata a 

completar. Com este critério, o número de séries a completar seria de 100 676, valor superior aos dos 

critérios de 16% e 33%. Em relação ao critério de 16% e à luz da regra dos 50%, seriam eliminados 

três detetores adicionais. Em linguagem corrente, com 144 outliers numa série diária, admitem-se 12 

horas com valores anormais. 

Analisando os custos e benefícios de cada critério de quantidade máxima de outliers admissível, tecem-

se as seguintes considerações: 

1. Com o aumento do número de outliers admissível por série diária, admitem-se mais séries de 

outliers para completar; 

2. O número de séries diárias aceitáveis permanece constante; 

3. À luz da regra dos 50%, aumentar o número de outliers admissível implica a exclusão de 

detetores adicionais. 

Assim, e considerando que o aproveitamento dos dados é essencial para o desenvolvimento do 

presente trabalho, escolheu-se o critério de 33% para identificação de séries de outliers candidatas a 

completar.  

O critério de 16% é claramente o critério mais rígido que garante a qualidade acrescida das séries 

individuais a analisar. Contudo, a robustez deste critério implica a exclusão de séries adicionais que 

não é compensada pela inclusão do detetor adicional característico deste critério. Por outras palavras, 



 

30 

 

o que se ganha em qualidade não compensa o que se perde em quantidade, motivando o abandono 

deste critério. 

O critério de 33% não exclui um número elevado de detetores (apenas um detetor adicional em relação 

ao critério de 16%) e aumenta simultânea e consideravelmente o número de séries a incluir na análise, 

em relação ao critério de 16%. O acréscimo em relação ao critério de 16% é de 9 351 séries diárias, 

que se traduzem em aproximadamente 25.5 anos de dados. Mesmo excluindo 10 anos de dados de 

um detetor, o ganho será equivalente a 15.5 anos de dados. Com efeito, o critério de 33% é um critério 

ponderado que permite incluir mais séries na análise sem o custo adicional da exclusão de detetores. 

Relativamente ao critério de 50%, as principais conclusões são de que a sua adoção não acrescentaria 

um número significativo de séries, em relação ao critério de 33%, e implicaria a exclusão de 3 detetores 

adicionais, em relação ao critério de 16%. 

Face ao exposto, o critério de candidatura de uma série diária com outliers para completar é que o 

número máximo de registos anormais seja no máximo 95, num total de 288 diários, número este que 

corresponde ao critério analisado de 33%. 

Por último, observe-se que a regra dos 50% será utilizada mais tarde, no critério de seleção dos 

detetores para a análise de componentes principais. 

2.5. Metodologia da Análise de Componentes Principais 

2.5.1. Redução de dimensionalidade 

A caracterização do tráfego na cidade do Porto é realizada com recurso aos 111 detetores do ITS do 

Município. A cada detetor corresponde apenas uma variável, pelo que a dimensionalidade inerente à 

explicação do comportamento do tráfego implica a criação de um espaço vetorial com 111 dimensões. 

A contração dimensional é efetuada recorrendo à técnica PCA, que permite reduzir o número de 

componentes principais necessários à explicação do comportamento do tráfego na cidade. O 

fluxograma apresentado na Quadro 11 ilustra a sequência de cálculo da PCA. 

 

Figura 11 – Fluxograma do algoritmo de análise de componentes principais 
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A restituição dos dados permite, por exemplo, efetuar análises preditivas de forma mais célere. A 

contração dimensional garante rigor na explicação das variações essenciais do tráfego. A quantidade 

de componentes principais a adotar depende de vários fatores nomeadamente de critérios estatísticos, 

da intuição do técnico ou do que se pretende fazer com os resultados da PCA. 

No âmbito da disciplina de data science, a PCA é um algoritmo popular de aprendizagem não 

supervisionada e tem, entre outras, as seguintes aplicações: 

1. Redução da dimensionalidade de um conjunto de dados: 

2. Visualização de dados; 

3. Filtro de ruído; 

4. Extração de características dos dados; 

5. Classificação de dados. 

Em termos simples, a PCA modifica, através de transformações algébricas, o “ponto de vista” sobre os 

dados, por meio da criação de um referencial alternativo segundo o qual as variâncias dos dados são 

minimizadas e que torna evidente a estrutura intrínseca dos dados analisados. 

O referencial da PCA usa os vetores próprios essenciais e abandona os vetores próprios menos 

importantes. Os componentes menos importantes normalmente explicam o ruído e os efeitos 

estocásticos, contidos nos dados. As imagens presentes nas figuras 12 e 13 ilustram a transformação 

de um referencial inicial num referencial PCA, característico do conjunto de dados tridimensionais 

apresentado. 

 

Figura 12 – Conjunto de dados num referencial tridimensional [21] 
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Figura 13 – Conjunto de dados num referencial de Componentes Principais [21] 

Partindo da observação do referencial de componentes principais, é possível distinguir subconjuntos 

de informação, ou clusters, resultado que evidencia a facilidade de classificação e visualização dos 

dados.  

A análise de componentes principais é composta por uma sequência de passos que correlaciona 

variáveis. Os diferentes passos gerais podem ser visualizados no fluxograma apresentado 

anteriormente na Figura 11 e o código do algoritmo PCA, em Python, consta no Anexo II. 

2.5.2. Matriz primária 

Partindo de dados verificados e tratados, a PCA tem início com a construção da matriz primária, 

designadamente a matriz MP. A matriz primária é composta pelos valores de tráfego horário 

acumulado. 

Às linhas da matriz primária correspondem instantes, cuja sequência materializa uma série temporal. 

Às colunas da matriz primária correspondem detetores. A intersecção entre cada linha e coluna 

corresponde o volume de tráfego horário acumulado, em cada instante para cada detetor presente na 

análise. Não devem existir linhas ou colunas completamente vazias nesta matriz, sob pena de 

enviesamento dos resultados da análise de componentes principais. Explicitamente, a matriz primária 

tem a forma do Quadro 6, onde TH significa tráfego horário. 

Quadro 6 – Matriz primária, MP 

 

 

Detetor1 Detetor2 … Detetorj

Instante1 TH11 TH12 … TH1j

Instante2 TH21 TH22 … TH2j

… … … … …

Instantei THi1 THi2 … THi j
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2.5.3. Matriz de covariância 

A matriz da covariância é uma matriz simétrica que resume a covariância das variáveis que a 

constituem. No caso em análise, cada detetor corresponde a uma variável e, como tal, a matriz da 

covariância estabelece a correlação de Pearson entre os detetores. A matriz da covariância parte da 

seguinte construção inicial [22]: 

 𝐷 = [

𝐷01

𝐷02

⋮
𝐷𝑛

] (20) 

D – Vetor coluna das variáveis aleatórias, ou dos detetores 

D01, D02, Dn – Variáveis aleatórias D01, D02 e Dn, ou detetores 01, 02 e n 

Assumindo que cada um dos detetores tem uma variância finita, os elementos (i,j) da matriz da 

covariância da matriz D são dados por: 

 ∑ =  𝑐𝑜𝑣 (𝐷𝑖 , 𝐷𝑗)
𝑖𝑗

= 𝐸 [(𝐷𝑖 − 𝜇𝑖)(𝐷𝑗 − 𝜇𝑗)] (21) 

Cov ou ∑ −𝑖𝑗   Matriz da covariância 

Di, Dj – Variáveis aleatórias, ou detetores, i e j 

𝜇𝑖 = 𝐸(𝐷𝑖) – Valor esperado do detetor i 

O resultado matricial da equação (21) exprime-se da seguinte forma: 

 ∑ = 

[
 
 
 
 𝐸 [(𝐷1 − 𝜇1)(𝐷1 − 𝜇1)] 𝐸 [(𝐷1 − 𝜇1)(𝐷2 − 𝜇2)]

𝐸 [(𝐷2 − 𝜇2)(𝐷1 − 𝜇1)] 𝐸 [(𝐷2 − 𝜇2)(𝐷2 − 𝜇2)]

… 𝐸 [(𝐷1 − 𝜇1)(𝐷𝑗 − 𝜇𝑗)]

… 𝐸 [(𝐷2 − 𝜇2)(𝐷𝑗 − 𝜇𝑗)]

⋮ ⋮
𝐸 [(𝐷𝑖 − 𝜇𝑖)(𝐷1 − 𝜇1)] 𝐸 [(𝐷𝑖 − 𝜇𝑖)(𝐷2 − 𝜇2)]

⋱ ⋮
… 𝐸 [(𝐷𝑖 − 𝜇𝑖)(𝐷𝑗 − 𝜇𝑗)] ]

 
 
 
 

 (22) 

Cov ou ∑−   Matriz da covariância 

Di, Dj – Variáveis aleatórias, ou detetores, i e j, 

𝜇𝑖 = 𝐸(𝐷𝑖) – Valor esperado do detetor i 

2.5.4. Determinação dos componentes principais 

A partir da matriz de covariância é possível definir os valores e vetores próprios, também designados 

por valores e vetores Eigen [23]. Os vetores próprios são vetores particulares de uma matriz, cuja 

principal direção é caracteristicamente constante e evidente na presença de uma transformação linear 

algébrica. A magnitude, ou norma, do vetor próprio corresponde a um valor escalar designado por 

próprio. Por outras palavras, o vetor próprio de uma transformação linear é um vetor não nulo cuja 

modificação é apenas escalar, sempre que transformação linear lhe é aplicada. 
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Algebricamente, a definição de vetor próprio é dada pela expressão que se segue: 

 𝑇(𝑣) = 𝜆𝑣 (23) 

𝑇(𝑣)  − Transformação linear aplicada a 𝑣  

𝑣 − Vetor próprio 

𝜆 − Valor próprio, ou escalar 

Partindo da expressão (23), é evidente que a aplicação da transformação linear ao vetor próprio é 

equivalente à multiplicação de 𝒗 por um valor escalar. Neste contexto, o escalar ou valor próprio 𝝀 é 

interpretado como uma magnitude aplicada ao vetor próprio 𝒗, que resulta da aplicação da 

transformação linear T. 

O cálculo dos vetores próprios inicia-se com o cálculo dos valores próprios. Os valores próprios são 

obtidos com recurso à expressão (24): 

 det(𝐶𝑜𝑣 − 𝜆𝐼) = 0 (24) 

𝐶𝑜𝑣 −  Matriz da covariância 

𝐼 – Matriz identidade 

𝜆 − Valor próprio, ou escalar 

det   – Determinante 

As soluções da equação (24) resolvida em ordem a 𝝀 correspondem aos valores próprios da matriz da 

covariância.  

A determinação dos vetores próprios é efetuada com recurso à equação matricial (25). 

 (𝐶𝑜𝑣 − 𝜆𝑗𝐼)𝑉𝑗 = 0 (25) 

𝐶𝑜𝑣 −  Matriz da covariância 

𝐼 – Matriz identidade 

𝜆𝑗  − Valor próprio j 

𝑉𝑗 – Vetor próprio j 

O número máximo de valores coincide com o número de detetores, sendo admissível um número 

inferior de vetores, caso existam soluções coincidentes para a equação (24). 

2.5.5. Espaço dos componentes principais 

A transformação dos dados da matriz de covariância do espaço vetorial dos detetores para o espaço 

vetorial dos componentes principais é realizada por meio do cálculo do produto interno (26). 
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 𝑀𝑃𝐶𝐴−𝑆𝑝𝑎𝑐𝑒 = 〈 𝑉 × 𝐶𝑜𝑣 〉 (26) 

𝑀𝑃𝐶𝐴−𝑆𝑝𝑎𝑐𝑒 − Matriz da covariância no espaço vetorial da PCA 

𝑉 −  Matriz dos vectores próprios 

𝐶𝑜𝑣  – Matriz da covariância 

Esta transformação é necessária para a construção da matriz dos dados restituídos, ou seja, para a 

matriz dimensionalmente contraída dos dados originais. 

2.5.6. Número de componentes principais 

Para reduzir a dimensionalidade inerente aos dados primitivos, é necessário selecionar os vetores 

próprios mais relevantes, isto é, os vetores que explicam a maior quantidade de variância presente nos 

dados. A quantidade relativa de variância é expressa pela magnitude do valor próprio e os vetores 

próprios passam a designar-se por componentes principais. 

Não existe uma metodologia analítica e aceite pela comunidade científica que defina o número de 

componentes principais essenciais à explicação de fenómenos com a PCA. O resultado dos testes 

indicadores do número de componentes principais não são conclusivos e pressupõe a arbitrariedade 

do analista que executa a análise. Os testes indicadores do número de componentes principais são a 

regra de Kaiser, teste de Cattell e a percentagem de variância explicada acumulada [10]. A Figura 14 

ilustra a aplicação de todas estas regras. 

 

Figura 14 – Percentagem de variância explicada pelos componentes principais 
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Na observação do gráfico anterior, destacam-se duas curvas complementares que representam a 

percentagem de variância explicada (PVE) por cada componente principal. A curva a vermelho 

representa a PVE acumulada e a curva azul refere-se a PVE por cada componente.  

O teste de Kaiser indica que todos os componentes com valores próprios inferiores a 1.0 sejam 

abandonados. Contudo, o limiar proposto por Kaiser pressupõe a utilização de dados normalizados na 

PCA, condição que não se verifica no presente trabalho, pois a magnitude do tráfego é essencial para 

a análise. Nestas condições, a aplicação do teste de Kaiser é discutível e, procurando estabelecer um 

critério similar, adotou-se a PVE de 10% para o limiar de Kaiser. 

O teste visual de Cattell, também conhecido por gráfico de seixos (do inglês scree plot), constitui um 

método discricionário de identificação do número de componentes essenciais. De facto, o teste consiste 

em localizar o ‘cotovelo’ do gráfico de PVE e adotar o número de componentes principais 

correspondente a esse ponto. No caso da Figura 14, o ‘cotovelo’ indica a utilização de 2 componentes 

principais. 

Os métodos referidos podem ser considerados arbitrários e, por esse motivo, para o desenvolvimento 

da presente dissertação, adotou-se o limiar de 95% da PVE acumulada, para determinação do número 

de componentes principais. No caso do gráfico da Figura 14, este critério indica que devem ser 

utilizados 5 componentes principais para a reestruturação da dimensionalidade da matriz de dados dos 

detetores, dado que estes explicam 95% da variância dos dados. 

2.5.7. Matriz dos carregamentos 

A matriz dos carregamentos classifica a importância de cada detetor relativamente a cada componente 

principal. Esta matriz obtém-se por meio da aplicação da equação matricial (27): 

 𝑀𝑐 = 𝑉𝑗 × √𝜆𝑗 (27) 

𝑀𝑐 − Matriz dos carregamentos 

𝜆𝑗    − Valor próprio j 

𝑉𝑗     – Vetor próprio j 

Explicitamente, a matriz tem a forma do Quadro 7: 

Quadro 7 – Matriz dos carregamentos 

 

Na tabela supra, as linhas PCi representam os componentes principais, as colunas Dj representam os 

detetores e os valores Cij representam a importância de cada detetor em cada componente principal. É 

D1 D2 … Dj

PC1 C11 C12 … C1j

PC2 C21 C22 … C2j

… … … … …

PCi Ci1 Ci2 … Ci j
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essencial referir que os carregamentos Cij podem ser negativos e que a importância destes é dada pelo 

seu valor absoluto.  

2.5.8. Matriz dos dados restituídos 

A matriz dos dados restituídos obtém-se a partir dos dados existentes no espaço vetorial da análise de 

componentes principais. 

A contração dimensional traduzida pela redução do número de componentes principais, ou vetores 

próprios, é materializada no momento em que os dados são retro calculados com base nessa redução 

de componentes principais. A matriz de dimensionalidade reduzida, que estrutura os dados com base 

no número de vetores próprios pré-definidos, existe apenas no espaço vetorial da PCA. 

Através de uma transformação algébrica, é possível restituir os dados ao espaço vetorial das variáveis 

originais, possibilitando assim a comparação entre os dados restituídos e os dados originais. Os dados 

restituídos apresentam, obviamente, a precisão decorrente do número de componentes principais 

aproveitados para a explicação do tráfego. Por absurdo, se o número de vetores próprios adotados na 

PCA for igual ao número de variáveis, ou, neste caso, de detetores, é evidente que os dados restituídos 

coincidem com os dados originais, pois a plena precisão dos componentes principais terá sido utilizada 

para explicar os novos dados e, consequentemente, não existe contração dimensional. 

A matriz dos dados restituídos é calculada através da equação matricial (28): 

 𝑀𝑅𝑒𝑠𝑡 = 〈 𝑀𝑃𝐶𝐴−𝑆𝑝𝑎𝑐𝑒 × 𝑉𝑟𝑒𝑑  〉 + 𝐸(𝐷) (28) 

𝑀𝑅𝑒𝑠𝑡  −  Matriz dos dados restituídos 

𝑀𝑃𝐶𝐴−𝑆𝑝𝑎𝑐𝑒  −  Matriz da covariância no espaço vetorial da PCA 

𝑉𝑟𝑒𝑑  −  Matriz reduzida dos vectores próprios 

𝐸(𝐷)  – Matriz dos valores esperados dos detetores, proveniente dos dados originais 

O resultado da equação matricial (28) é a matriz dos dados restituídos cuja forma é idêntica à da matriz 

primária, distinguível apenas pelos volumes de tráfego horário modificados pelo retro cálculo em função 

do número de vetores próprios adotados para realizar a transformação. Se, no limite, for utilizada a 

mesma quantidade de vetores próprios inicialmente calculados, o resultado da equação (28) é 

coincidente com a matriz primária MP. 

Uma análise mais detalhada da equação (28) identifica o parâmetro Vred como a matriz reduzida dos 

vetores próprios. Com efeito, a contração dimensional é materializada pela utilização desta matriz na 

qual constam apenas os vetores próprios, ou, na verdade, os componentes principais, que explicam os 

fenómenos de tráfego rodoviário com o rigor e precisão adotados, isto é, é nesta equação matricial (28) 

que efetivamente se pratica a contração dimensional. 

Note-se, ainda, que a matriz dos dados restituídos corresponde a uma matriz na qual a exposição aos 

efeitos estocásticos do tráfego é reduzida pelo recurso a um número inferior de componentes principais. 

Em síntese, os dados restituídos podem ser considerados como “mais” determinísticos do que os dados 
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originais, cuja natureza é aleatória, facto que possibilita a sua utilização em aplicações matemáticas, 

nas quais é dada primazia à forma analítica. 

Numa nota adicional, é importante referir que a restituição dos dados, por recorrer a uma contração 

dimensional, pode conter resultados negativos, condição normal e resultante do cálculo estatístico 

utilizado. De facto, valores negativos na matriz dos dados restituídos são comuns e devem ser tidos 

em conta, caso se pretenda realizar análises sobre esses dados.  

2.6. Visualização do Comportamento do Tráfego 

A visualização dos dados de tráfego recolhidos pelos detetores do SIGA constitui um dos objetivos 

desta dissertação. Peças gráficas como mapas, classificações de detetores, gráficos de semelhança 

de séries, escalas de cores e tamanhos constituem ferramentas robustas de transmissão de informação 

e, no caso da presente dissertação, são relevantes até mesmo para análise técnica e compreensão 

dos resultados obtidos. 

As peças gráficas produzidas vão desde a simples representação de pontos no espaço bidimensional, 

passando pela construção dos gráficos que sustentam análises gráficas complexas acerca do 

comportamento do tráfego, em diferentes escalas temporais – por exemplo, para toda a série temporal 

de um detetor ou para dias individuais que a compõem – até representação dos dados de tráfego em 

sistemas cartesianos tridimensionais, associados a intervalos diários, em espaços vetoriais de 

componentes principais.  

Para um dado detetor e para cada série de outlier, procede-se à construção do gráfico que regista a 

curva mais semelhante encontrada dentro da base de dados de séries corretas. Este registo identifica 

não só as curvas mais semelhantes, obtidas com recurso à DTW, distância Euclidiana e correlação de 

Pearson, mas também o coeficiente de Pearson calculado para cada uma das curvas, valor este que 

torna possível apreciar o grau de semelhança entre as curvas.  

O recurso ao traçado de gráficos que sobrepõem as séries temporais corrigidas às séries temporais 

originais torna mais simples a verificação da existência de outliers. Este é um método simples de 

confirmar que os algoritmos utilizados para completar as séries foram bem desenhados e cumpriram 

as suas funções. 

Para todos os cenários de PCA adotadas, constroem-se gráficos que demonstram a quantidade de 

variância explicada (PVE) por cada um dos componentes principais. Com base nestes gráficos, torna-

se possível selecionar o número de componentes principais apropriado, não só pelo método da PVE 

acumulada, mas também pelos métodos mais arbitrários de Kaiser e de Cattell. 

Também o traçado dos volumes de tráfego nos espaços vetoriais, bi e tridimensionais, das PCA 

evidencia, com elevada simplicidade, a distribuição da variância dos dados, sobretudo por intervalo de 

tempo, tornando possível confirmar quer a heterogeneidade quer a homogeneidade dos volumes de 

tráfego, em diferentes horários. 
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O traçado de gráficos de horas de ponta por detetor, por cada dia de semana e por intervalo de tempo 

diário constitui uma ferramenta poderosa de caracterização das condições de circulação rodoviária 

numa determinada zona. A par da informação tabelada, distribuída por cada dia da semana, contendo 

os valores do débito máximo para cada um dos intervalos selecionados, os gráficos de horas de ponta 

são informação valiosa para a gestão dos recursos disponíveis do Município do Porto. 

Finalmente, a representação dos volumes de tráfego em ordem ao tempo é efetuada por meio da 

criação de vídeos, que agregam a média dos dados horários, para uma semana tipo. Tratando-se de 

um vídeo, a cada frame corresponde um determinado estado de tráfego para um dado período horário. 

O resultado da sequenciação dessas imagens permite visualizar o comportamento do tráfego de forma 

integrada, correlacionando automaticamente as condições de circulação dos diferentes locais na 

cidade. 

A edição geométrica foi realizada com os programas ArcGIS e AutoCAD. As ilustrações, imagens e 

gráficos desta tese, foram executadas com recurso à biblioteca Matplotlib, dada a obrigatoriedade de 

utilização da linguagem de programação Python, face à quantidade de dados a representar. 

O Capítulo 4.4, Visualização de Resultados, aborda detalhadamente a visualização do comportamento 

do tráfego e os Anexos III, IV, V, X e XI contêm exemplos adicionais dos resultados gráficos da presente 

metodologia. 
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3. RECOLHA E TRATAMENTO DE DADOS 

3.1. Introdução 

O Município do Porto adotou em 1993 o sistema de controlo de tráfego automático designado por SIGA 

(Sistema Integrado de Gestão Automática), baseado na filosofia Gertrude [24]. Este sistema tem sido 

objeto de sucessivas atualizações, sendo de tal modo tecnologicamente avançado que as suas 

características configuram um ITS.  

O princípio de funcionamento do Gertrude assenta na aplicação de planos de macro-regulação a 

diferentes zonas onde é levada a cabo a coordenação de diversas intersecções rodoviárias. Um plano 

de macro-regulação refere-se à definição de um conjunto de restrições temporais que regulam a oferta 

da infraestrutura numa determinada zona. Uma zona de macro-regulação é constituída por 

intersecções semaforizadas, cuja coordenação deve ser otimizada em função da procura da 

infraestrutura. No que concerne aos ITS, a coordenação da oferta é efetuada de modo automático, por 

meio de ações de micro-regulação que são despoletadas pela ativação dos sensores do ITS. Os dados 

recolhidos pelo ITS modificam a oferta da infraestrutura na zona macro-regulada, de modo a responder 

à solicitação da procura, em tempo real. 

Além destas ações, o sistema permite configurar formas alternativas de comando, como por exemplo, 

planos de regulação “manuais” adequados a diferentes períodos do dia, um plano de regulação de 

emergência ou um plano de regulação para veículos prioritários. O SIGA é alimentado pela deteção de 

veículos na via. No Município do Porto, este ITS utiliza detetores de veículos por indução magnética, 

vulgarmente designados por detetores, espiras, contadoras, loops de indução ou simplesmente loops.  

3.2. Deteção 

Um detetor é composto por um fio elétrico contínuo, instalado abaixo da superfície de uma via 

rodoviária, num roço praticado no pavimento, por um fio de prolongamento, que transmite carga elétrica 

ao fio elétrico e faz a comunicação entre este e um monitor de sensor (detetor) colocado num armário.  

 

Figura 15 – Deteção de veículos por loop de indução magnética [25] 
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A alimentação do fio elétrico forma um circuito contínuo fechado, que entra e sai pelo mesmo ponto. A 

energia elétrica, que percorre o fio, cria um campo magnético cuja frequência de ressonância constante 

é continuamente monitorizada pelo detetor. Estabelece-se a frequência base sem veículos próximos e, 

sempre que um veículo passa por cima do fio elétrico, a frequência de ressonância do loop magnético 

aumenta, fazendo com que um relé feche. O relé fica fechado até que o veículo deixe a proximidade 

do loop magnético.  

O fecho do relé pode despoletar uma série de ações, inclusivamente simultâneas, tais como a 

comunicação e registo de uma leitura, abertura de um portão ou o controlo de sinal luminoso de tráfego. 

É importante referir que diferentes frequências de ressonância magnética podem ser interpretadas pelo 

detetor, de modo a identificar, por exemplo, o tipo de veículo que o ativou ou a velocidade deste [26]. 

3.3. Contagens de Tráfego 

Os dados utilizados para elaboração da presente tese correspondem às contagens obtidas pelos 

detetores de veículos do ITS do Município. A informação fornecida pelos detetores é constituída pelas 

somas acumuladas de veículos em intervalos de 5 minutos, resultando que, para um dia completo de 

contagens, um detetor apresenta 288 entradas, isto é, uma série temporal com cadência de 5 minutos. 

O SIGA regista diariamente as contagens de 111 espiras localizadas em pontos estratégicos da Cidade 

do Porto. As espiras agregam-se em 10 zonas, cuja designação e respetivo número de detetores se 

encontra no Quadro 8. 

Quadro 8 – Quantidade de detetores por zona 

 

Os detetores encontram-se numerados de acordo com o código ZONA-DETETOR. O campo ZONA, 

corresponde ao número da zona e o campo DETETOR corresponde à numeração do detetor no âmbito 

do sistema SIGA. Este código permite estabelecer uma correspondência simples entre os resultados 

deste trabalho de investigação e a infraestrutura real. O Quadro 9 enuncia as numerações de todos os 

detetores analisados. 

Zona 

Nº
Designação

Quantidade de 

Detetores (#)

1 Sé 12

2 Bolhão 15

3 República 20

4 Boavista 8

5 Galiza 11

6 Universidade 5

7 Magalhães 9

8 Mota Pinto 11

9 Constituição 15

10 Parque da Cidade/Prelada 5

111Totais
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Quadro 9 – Lista de detetores por zona 

  

No Anexo I podem também ser encontradas as coordenadas geográficas dos detetores enunciados, 

no Datum 73, utilizado pela Câmara Municipal do Porto bem como mapas adicionais do SIGA, em 

escala maior, em complemento à Figura 16, figura esta que contém a posição geográfica e respetiva 

identificação dos detetores enunciados no quadro anterior. 

 

Figura 16 – Zonamento do ITS SIGA (2018) 

Na verificação da fiabilidade dos dados recolhidos, é essencial caracterizar o número de e tipos de via 

associados a cada detetor, uma vez que estes atributos permitem avaliar o débito máximo detetado em 

relação ao débito máximo teórico, em cada detetor. O Quadro 10 caracteriza estes atributos em cada 

um dos detetores. 

 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 Zona 10

01-06 02-01 03-01 04-01 05-01 06-01 07-01 08-01 09-01 10-01

01-07 02-02 03-02 04-02 05-02 06-02 07-02 08-02 09-02 10-03

01-08 02-03 03-03 04-03 05-03 06-03 07-03 08-03 09-03 10-04

01-11 02-04 03-04 04-04 05-04 06-04 07-04 08-04 09-04 10-05

01-12 02-06 03-05 04-05 05-05 06-05 07-05 08-05 09-05 10-07

01-13 02-08 03-06 04-06 05-06 - 07-06 08-06 09-06 -

01-14 02-09 03-07 04-10 05-07 - 07-07 08-07 09-07 -

01-15 02-10 03-08 04-11 05-08 - 07-08 08-08 09-08 -

01-18 02-11 03-09 - 05-10 - 07-09 08-09 09-09 -

01-19 02-12 03-10 - 05-11 - - 08-10 09-10 -

01-20 02-13 03-11 - 05-12 - - 08-11 09-11 -

01-21 02-14 03-12 - - - - - 09-12 -

- 02-15 03-13 - - - - - 09-13 -

- 02-16 03-14 - - - - - 09-14 -

- 02-17 03-16 - - - - - 09-15 -

- - 03-17 - - - - - - -

- - 03-18 - - - - - - -

- - 03-19 - - - - - - -

- - 03-21 - - - - - - -

- - 03-22 - - - - - - -

D
et

et
o

re
s
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Quadro 10 – Número e tipo de via por detetor 

 

3.4. Seleção de Dados 

Em matéria de Engenharia de Tráfego, é usual caracterizar a evolução e comportamento do tráfego em 

unidades temporais bastante distintas, consoante o tipo de estudo que se pretende realizar.  

Tal como referido anteriormente, a unidade fundamental temporal escolhida para análise e correções 

é de 5 minutos, intervalo de tempo que coincide com a frequência de recolha de dados do ITS. A 

utilização deste intervalo de tempo unitário permite calcular os valores de débito e também os volumes 

horários, semanais ou mensais acumulados ou médios.  

Detetor Nº de Vias Tipo de Vias Detetor Nº de Vias Tipo de Vias Detetor Nº de Vias Tipo de Vias

01-06 2 Banais 03-01 2 Banais 06-01 2 Banais

01-07 2 Banais 03-02 1 Banal 06-02 2 Banais

01-08 2 Banais 03-03 2 Banais 06-03 1 Banal

01-11 1 Banal 03-04 1 BUS 06-04 1 Banal

01-12 1 Banal 03-05 2 Banais 06-05 1 Banal

01-13 1 Banal 03-06 2 Banais 07-01 2 Banais

01-14 1 Banal 03-07 2 Banais 07-02 2 Banais

01-15 1 Banal 03-08 2 Banais 07-03 2 Banais

01-18 1 Banal 03-09 1 Banal 07-04 2 Banais

01-19 1 Banal 03-10 1 BUS 07-05 1 Banal

01-20 1 Banal 03-11 3 2 Banais + 1 BUS 07-06 2 Banais

01-21 1 Banal 03-12 1 Banal 07-07 2 Banais

02-01 2 Banais 03-13 1 Banal 07-08 1 Banal

02-02 1 BUS 03-14 2 Banais 07-09 1 Banal

02-03 1 Banal 03-16 2 Banais 08-01 2 Banais

02-04 1 Banal 03-17 1 Banal 08-02 2 Banais

02-06 2 Banais 03-18 1 Banal 08-03 2 Banais

02-08 1 BUS 03-19 1 Banal 08-04 2 Banais

02-09 1 Banal 03-21 3 2 Banais + 1 BUS 08-05 2 Banais

02-10 1 Banal 03-22 2 Banais 08-06 1 Banal

02-11 1 Banal 04-01 2 Banais 08-07 1 Banal

02-12 1 Banal 04-02 2 Banais 08-08 1 Banal

02-13 1 Banal 04-03 1 Banal 08-09 2 Banais

02-14 1 BUS 04-04 3 Banais 08-10 2 Banais

02-15 1 BUS 04-05 2 Banais 08-11 3 Banais

02-16 1 Banal 04-06 2 Banais 09-01 1 Banal

02-17 1 Banal 04-10 2 Banais 09-02 2 Banais

04-11 2 Banais 09-03 1 Banal

05-01 1 Banal 09-04 1 Banal

05-02 1 Banal 09-05 1 Banal

05-03 1 Banal 09-06 1 Banal

05-04 2 Banais 09-07 1 Banal

05-05 2 1 Banal + 1 BUS 09-08 1 Banal

05-06 1 Banal 09-09 1 Banal

05-07 2 Banais 09-10 2 1 Banal + 1 BUS

05-08 1 Banal 09-11 1 Banal

05-10 1 BUS 09-12 1 Banal

05-11 2 Banais 09-13 1 Banal

05-12 1 Banal 09-14 1 Banal

09-15 2 Banais

10-01 2 Banais

10-03 2 Banais

10-04 2 Banais

10-05 2 Banais

10-07 2 Banais
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As séries temporais utilizadas têm início na data de 13/11/2007 e final na data 14/07/2017. O quadro 

que se segue indica uma pequena estatística descritiva referente ao número total de observações: 

Quadro 11 – Síntese da quantidade de dados a analisar 

 

Tendo em conta a quantidade elevada de dados e observando que a probabilidade de os registos 

conterem erros é apreciável, como anteriormente referido, utilizou-se a linguagem Python para 

selecionar, tratar e analisar a informação. 

Para proceder à comparação de séries temporais, nomeadamente para identificar a máxima 

semelhança entre duas séries temporais, os dados são seccionados em intervalos diários, isto é, a 

semelhança entre séries é avaliada comparando iterativamente um par de dias. 

3.5. Lapsos de Deteção 

Os detetores utilizados pelo sistema de controlo de tráfego funcionam muitas vezes em condições 

adversas que podem provocar erros ou omissões nas contagens. Exemplos dessas condições são, por 

exemplo, o estacionamento indevido, o congestionamento, as condições meteorológicas hostis, a 

degradação ou contaminação do equipamento por exposição às intempéries ou ao vandalismo, a falhas 

de telecomunicação, a mudanças de sentidos dos arruamentos, ao acréscimo ou decréscimo de vias 

associadas a um detetor, entre outras. Tendo em conta o elevado número de motivos que produzem 

erros de deteção, geralmente, é impossível fazer corresponder o tipo de falha com o momento em que 

ocorre o lapso. 

Deste modo, torna-se essencial verificar a qualidade dos dados provenientes dos detetores. Os dados 

corrompidos manifestam-se pelo registo de valores de contagens inadequados e inesperados, 

designadamente valores superiores ao débito máximo teórico característico do detetor ou por valores 

nulos, ambos decorrentes de lapsos de deteção. 

A respeito das contagens nulas há ainda que sublinhar o facto de que é possível e aceitável que um 

valor nulo seja válido na série temporal. Esta situação ocorre pontualmente e sobretudo em períodos 

noturnos, durante os quais as contagens apresentam sequências de valores relativamente baixos. Os 

valores nulos identificados nestas condições são tratados como lapsos, mas são objeto de tratamento 

específico. A particularidade desta situação é descrita de forma clara e objetiva no ponto seguinte. 

Sempre que são identificados valores nulos ou valores anormalmente altos numa série temporal, a 

série é automaticamente candidata a ser completada. Sublinha-se que este processo é realizado 

somente se se verificar a seguinte condição: 

A série incompleta, ou com outliers, não pode apresentar mais do que 33% 

de observações com valores anormais. 

Nº Total 

de Dias

Nº de 

Observações 

por Detetor

Nº Total de 

Observações

3 531 1 016 928 112 879 008
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Observe-se que este valor percentual foi determinado com recurso a uma análise de sensibilidade, em 

que se avaliam resultados para percentagens inferiores e superiores a este valor. 

3.6. Registos Anormais em Séries Temporais 

Os registos anormais em séries temporais significam concretamente valores anormalmente elevados e 

valores nulos. Em qualquer das ocorrências, o procedimento de tratamento de dados é o mesmo, ou 

seja, quer se trate de um valor anormalmente alto ou de um valor nulo, o algoritmo reage da mesma 

forma, operando de forma uniforme. 

3.6.1. Valores anormalmente altos 

O comportamento do tráfego em meio urbano depende de diversos fatores que influenciam as 

condições de circulação rodoviária, fazendo com que estas se tornem caracteristicamente estocásticas. 

Por este motivo, consideram-se aceitáveis as considerações empíricas e intuitivas a seguir descritas e 

que foram adotadas para desenvolvimento desta dissertação. 

O quadro 20 do documento [27], publicado pela CCDR-N, indica um débito máximo teórico de 1900 

uvl/h/via, para um LOS de E com FFS de 70 km/h, em estradas de vias múltiplas. Por outro lado, o 

ponto 2.4 do mesmo documento [27] indica que a capacidade para uma estrada de duas vias é de 

1700uvl/h/via. Atendendo a que grande parte dos detetores do SIGA recolhem dados em múltiplas vias, 

para efeitos da presente dissertação, admite-se que a capacidade de uma via numa estrada urbana é 

de aproximadamente 1800 uvl/via/hora. 

Tendo em atenção que todos os detetores estão associados à regulação de intersecções 

semaforizadas, esta particularidade reduz o débito máximo em cerca de 30%. Considerando ainda um 

fator de correção empírico de 1,15, admitem-se finalmente 120 veículos por via e por 5 minutos para o 

limiar máximo de débito, conforme se constata pela expressão matemática (29): 

 𝑉𝑝5𝑚𝑖𝑛 = 
1800 × 0.70

60
× 5 × 𝑓𝑐 ≈ 120 (29) 

Vp5min – Débito acumulado por via e por 5 minutos [uvl/5min/via] 

fc – Fator de correção empírico, 1.15 [adimensional] 

Por outro lado, das condições anteriormente descritas resulta que o intervalo de tempo entre veículos 

sucessivos corresponde a 2,5 segundos (300 segundos / 120 veículos). Na prática, este intervalo de 

tempo constitui um valor elevado, sendo expectável que em condições de circulação reais e reguladas 

pelo ITS, a distância entre veículos seja inferior. Contudo, para efeitos de investigação, os critérios 

adotados são idóneos e robustos. 

O fator de correção empírico, fc, integra na formulação uma ligeira correção que garante que o intervalo 

entre veículos é mais realista e compreende também pequenas distorções resultantes do 

comportamento estocástico do tráfego.  
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Assim, qualquer registo superior a 120 constitui um valor anormalmente alto, ou outlier, e candidata a 

série em análise a completar. Veja-se o exemplo da Figura 17. 

 

Figura 17 – Série temporal com valores anormalmente altos 

O gráfico apresenta uma série temporal, na cor azul, que contém vários outliers, facto que candidata a 

série a completar. Realce-se a linha horizontal vermelha que corresponde ao limite superior máximo 

dos valores que se consideram normais. Analisando mais cuidadosamente, conclui-se que este detetor 

acumula o débito de duas vias, já que o valor da ordenada do limite corresponde a 2 vezes o débito de 

120 veículos/5min/via, ou seja, 240 uvl/5min/via. 

3.6.2. Valores nulos 

No que respeita aos valores nulos, o critério adotado assinala como candidata qualquer série que 

apresente registos iguais a zero. A previsão para completar as entradas nulas visa garantir a 

continuidade apropriada da série temporal nos casos em que lapsos de deteção tiveram lugar, como é 

o caso da série representada na Figura 18. 

 

Figura 18 – Série temporal com valores nulos 
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A identificação e correção de registos nulos decorre de situações como a representada no gráfico da 

Figura 18. Contudo, no período noturno entre as 00:00 horas e as 06:00 horas, podem registar-se 

valores nulos. Note-se que estas ocorrências são, apesar de tudo, fortuitas e pouco frequentes. 

Em qualquer caso, é impossível determinar se os registos nulos são verdadeiros ou falsos, isto é, se 

efetivamente não passaram veículos naquele intervalo de tempo ou se o registo nulo corresponde a 

um outlier. Face a esta questão e nas condições apresentadas, o critério adotado trata todos os valores 

nulos como outliers e, por este motivo, existe a possibilidade de substituições de valores corretos por 

outros que, apesar de não serem errados, são obtidos noutro momento. 

Do ponto de vista estatístico, a substituição de um valor nulo por outro não nulo pode conduzir ao 

enviesamento de resultados, já que o algoritmo estará a acrescentar veículos às contagens existentes. 

Contudo, a magnitude do acréscimo de veículos será sempre diminuta, pois no período noturno o 

número de veículos é reduzido. Face ao referido, admite-se que a substituição de valores nulos, 

independentemente do período do dia, não altera nem compromete os resultados obtidos. 

3.7. Resultados 

Os resultados do tratamento de dados referem-se à correção, compilação e verificação da qualidade 

dos dados de tráfego, designadamente pela formatação de séries temporais e garantia de qualidade 

apropriada para investigação e produção de análises estatísticas não apenas para o presente trabalho, 

mas sobretudo para trabalhos futuros. Desta forma, descrevem-se os diferentes subprodutos de 

agregação dos dados, gráficos e tabulares, que serão úteis para trabalhos posteriores. 

A sobreposição de séries permite verificar quais os detetores aptos para integrar uma análise de 

componentes principais. A agregação e visualização de séries constrói as tabelas e gráficos que 

compilam a informação tratada e a disponibilizam de um modo simples e eficaz. Por fim, faz-se uma 

apreciação objetiva da técnica DTW relativamente à distância Euclidiana, destacando cada um dos 

atributos mais importantes que as caracterizam. 
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3.7.1. Sobreposição de séries 

Os resultados do tratamento das séries diárias encontram-se sintetizados no Quadro 12.  

Quadro 12 – Resultados do tratamento de dados de séries diárias, por detetor 

 

As colunas ‘Dias nulos’ correspondem aos dias que foram eliminados por conterem volumes de tráfego 

nulos. As colunas ‘Dias outliers’ correspondem aos dias que foram completados pelas rotinas descritas 

01-06 135 524 2639 05-01 1503 111 1679

01-07 178 1179 1941 05-02 547 139 2607

01-08 127 327 2844 05-03 499 1221 1573

01-11 1230 240 1828 05-04 441 917 1935

01-12 836 307 2155 05-05 982 1208 1103

01-13 843 516 1939 05-06 602 140 2551

01-14 1128 1546 624 Sim 05-07 356 377 2560

01-15 921 1834 543 Sim 05-08 352 1878 1063 Sim

01-18 959 718 1621 05-10 927 2343 23 Sim

01-19 1239 696 1363 05-11 155 666 2472

01-20 1123 633 1542 05-12 708 1578 1007 Sim

01-21 2577 470 251 Sim

06-01 987 276 2035

02-01 605 657 2027 06-02 271 293 2734

02-02 466 1254 1569 06-03 521 1062 1715

02-03 372 681 2236 06-04 279 684 2335

02-04 267 238 2784 06-05 89 1860 1349 Sim

02-06 444 191 2654

02-08 1191 208 1890 07-01 628 156 2509

02-09 2704 246 339 07-02 454 1410 1429

02-10 413 1985 891 Sim 07-03 98 566 2629

02-11 664 562 2063 07-04 454 257 2582

02-12 115 823 2351 07-05 252 1261 1780

02-13 345 507 2437 07-06 114 2876 303 Sim

02-14 468 1232 1589 07-07 391 2020 882 Sim

02-15 134 1905 1250 Sim 07-08 143 1263 1887

02-16 260 1217 1812 07-09 142 1748 1403 Sim

02-17 728 415 2146

08-01 512 2245 539 Sim

03-01 1611 140 1546 08-02 536 1792 968 Sim

03-02 1218 66 2013 08-03 226 2082 988 Sim

03-03 111 103 3083 08-04 138 1534 1624

03-04 133 3028 136 Sim 08-05 1434 1276 586 Sim

03-05 1085 491 1721 08-06 411 409 2476

03-06 474 150 2673 08-07 465 370 2461

03-07 147 107 3043 08-08 235 2287 774 Sim

03-08 1517 690 1090 08-09 609 562 2125

03-09 446 363 2488 08-10 593 872 1831

03-10 1083 1857 357 Sim 08-11 521 121 2654

03-11 136 912 2249

03-12 757 1176 1364 09-01 696 158 2432

03-13 662 1259 1376 09-02 397 146 2743

03-14 383 371 2543 09-03 704 417 2165

03-16 116 670 2511 09-04 324 756 2206

03-17 118 1949 1230 Sim 09-05 1215 564 1507

03-18 109 1245 1943 09-06 1044 654 1588

03-19 989 1584 724 Sim 09-07 1301 402 1583

03-21 157 989 2151 09-08 1189 302 1795

03-22 630 1328 1339 09-09 1086 211 1989

09-10 304 1072 1910

04-01 1169 1565 559 Sim 09-11 867 451 1968

04-02 2925 37 331 09-12 922 599 1765

04-03 414 2055 824 Sim 09-13 1273 652 1361

04-04 1063 564 1666 09-14 446 232 2608

04-05 1326 749 1218 09-15 309 435 2542

04-06 674 878 1741

04-10 947 1159 1187 10-01 924 1159 617 Sim

04-11 2561 407 325 Sim 10-03 193 1247 1260

10-04 171 329 2200

10-05 218 833 1649

10-07 1641 503 556

Séries diárias com menos de 95 outliers

Dias 

aceitáveis

Regra

50%

Regra

50%

Dias 

aceitáveis

Dias 

outliers
Detetor Detetor

Dias

nulos

Dias 

outliers

Dias

nulos
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neste capítulo. Os ‘Dias aceitáveis’ constituem a base de dados de dias utilizada para completar os 

dias com outliers. 

A coluna ‘Regra 50%’ relaciona a quantidade de ‘Dias aceitáveis’ com a quantidade de ‘Dias outliers’. 

Conforme mencionado anteriormente, esta regra é utilizada para avaliar quais os detetores mais 

idóneos para utilização com a PCA. A regra dita que todos os detetores que apresentam um número 

de ‘Dias outliers’ superior ao número de ‘Dias aceitáveis’ sejam ignorados para efeitos da PCA. Exceção 

para o detetor 05-05 onde o número de séries de outliers e séries aceitáveis é muito semelhante. 

Pretende-se com esta regra garantir que os resultados da análise de componentes não sejam 

modificados pelo número diminuto de séries aceitáveis utilizadas para completar um número muito 

superior de séries de outliers. Apesar de tudo, esta regra é bastante restritiva, especialmente 

considerando que a quantidade de séries outliers depende do número de valores anormais 

característicos de cada série. 

Constata-se ainda que, pela regra dos 50%, 25 detetores devem ser excluídos da análise de 

componentes principais. O Quadro 13 sintetiza a apreciação do tratamento de dados. 

Quadro 13 – Resultado agregado do tratamento de dados de séries diárias 

 

Os resultados do tratamento de dados correspondem a 111 ficheiros de texto, um por cada detetor. 

Estes ficheiros contêm valores apropriados que substituíram os valores anormais identificados. 

Recorde-se, ainda, que o tratamento de dados operou sobre a unidade de tempo mais fina disponível, 

isto é, 5 minutos. Adicionalmente, por cada detetor, as rotinas que completam as séries de outliers 

criam imagens que possibilitam a análise gráfica dos resultados do tratamento de dados (Figura 19). 

 

Figura 19 – Sobreposição de séries, detetores 02-01 e 02-12, séries 0 de 657 e 7 de 823 

Para visualizar os resultados globais das rotinas de tratamento de dados operadas sobre cada detetor, 

os programas desenvolvidos criam ainda imagens que sobrepõem os volumes de tráfego originais com 

os volumes de tráfego corrigidos. No exemplo dado na Figura 20, é possível identificar as curvas azuis 

e as curvas vermelhas ou, respetivamente, a sequência temporal inicial não corrigida e a sequência 

final com os valores substituídos, dos detetores 02-02 e 02-13. 

Dias Nº de dias %

Dias nulos 76 232 21%

Dias outliers 97 985 27%

Dias aceitáveis 188 374 52%

Totais 362 591 100%
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Figura 20 – Sobreposição de séries completas, inicial e final, detetores 02-02 e 02-13 

3.7.2. Agregação e visualização das séries 

Do tratamento de dados resulta ainda a possibilidade de agregação de dados sob várias formas, sendo 

as compilações mais relevantes as que forem utilizáveis na análise de componentes principais. Para 

esta finalidade, a agregação de dados é efetuada com recurso ao reescalonamento de timestamps 

sobre os dados tratados. Esta agregação, de cariz pragmático, destina-se a ser utilizada pelos 

engenheiros de tráfego que necessitem de informação simultaneamente detalhada e genérica sobre o 

comportamento do tráfego num local específico da cidade. Nestas condições, procedeu-se à 

compilação dos dados tratados na forma resumida pelo quadro que se segue. 

Quadro 14 – Metodologia de agregação das sequências temporais completas, por detetor 

 

Os dados compilados de acordo com os intervalos de tempo do Quadro 14 foram registados em 18 

ficheiros de texto, para cada detetor. Foi traçado um gráfico com base nos valores horários médios 

(média a 60 minutos) agregados nas bases semanal e mensal. Estes gráficos permitem avaliar a 

uniformidade das sequências temporais em termos de comportamento do tráfego, fiabilidade do 

detetor, intervalo total de registos e momentos da interrupção de registo. 

Intervalo de Tempo Método

5 minutos Original

15 minutos Soma

60 minutos Soma

Hora Média a 5 minutos

Hora Média a 15 minutos

Hora Média a 60 minutos

Dia Soma

Dia Média a 5 minutos

Dia Média a 15 minutos

Dia Média a 60 minutos

Semana Soma

Semana Média a 5 minutos

Semana Média a 15 minutos

Semana Média a 60 minutos

Mês Soma

Mês Média a 5 minutos

Mês Média a 15 minutos

Mês Média a 60 minutos

Agregação de dados temporais
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As figuras 21, 22 e 23 exemplificam esses registos gráficos de sequências temporais de cada detetor, 

onde podem ser visualizadas as curvas vermelhas e verdes, respetivamente as médias horárias 

mensais e semanais.  

A Figura 21 exemplifica uma série constante e razoavelmente uniforme e também uma série menos 

constante com outliers nos registos, apresentando dois patamares distintos sequenciais (o primeiro 

entre 2008 e 2009 e o segundo entre 2009 e 2017). A Figura 22 apresenta uma série com outliers (entre 

outubro de 2011 e março de 2012), inconstante e irregular, com outliers. Além desta, apresenta-se 

ainda uma série temporal pouco extensa, tendo em conta que a generalidade das séries analisadas se 

refere a um intervalo temporal de aproximadamente 10 anos, esta série tem uma duração de apenas 

um ano e três meses, entre dezembro de 2007 e fevereiro de 2009. Por último, a Figura 23 apresenta 

uma série com falhas significativas nos registos, ao longo de um período de aproximadamente 10 anos. 

 
Figura 21 – Detetores 07-09 e 08-07, volumes de tráfego médio horário, por mês e semana 

 

 
Figura 22 – Detetores 04-02 e 09-15, volumes de tráfego médio horário, por mês e semana 

 

 
Figura 23 – Detetor 10-07, volume de tráfego médio horário, por mês e semana 
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A análise das figuras anteriores expõe características gráficas importantes acerca da natureza das 

séries temporais que devem, necessariamente, ser tidas em atenção para garantir a qualidade dos 

resultados da análise de componentes principais.  

Os parâmetros que configuram, ou não, a contribuição de um determinado detetor para PCA constitui 

o ponto de partida da análise da estrutura dimensional do tráfego. O critério de escolha concebido para 

tal finalidade recebe a designação de ‘Filtro de Detetores’ e os parâmetros que integra serão discutidos 

em profundidade no capítulo da Análise de Componentes Principais. 

Adicionalmente, para caracterização dos volumes de tráfego de cada detetor, desenvolveram-se rotinas 

para determinar as horas de ponta específicas dessas contadoras. Para tal, em primeiro lugar, 

definiram-se os períodos de análise das horas de ponta, elencados no Quadro 15: 

Quadro 15 – Períodos de agregação de dados (hora de ponta) 

 

Para definição das horas de ponta, foram determinados, para cada um dos intervalos do quadro 

anterior, os volumes de tráfego máximos, mínimos, médios, hora de débito máximo e outros parâmetros 

relevantes, por cada contador e por cada dia da semana. Estes parâmetros encontram-se resumidos 

na tabela seguinte. 

Quadro 16 – Metodologia de agregação das sequências temporais para hora de ponta 

 

Na prática, este exercício determina a hora de ponta de cada período pré-definido e devolve o débito 

correspondente a essa hora de ponta. Desta forma, qualquer técnico terá, à partida, um indicador 

acerca dos volumes de tráfego máximos em determinada hora de ponta e efetivamente do momento 

em que a hora de ponta ocorre. Como exemplo, a Figura 24 representa as horas de ponta de cada um 

dos intervalos pré-definidos, das quartas-feiras do detetor 07-03.  

Período Início Fim

1 00:00 06:00

2 06:00 11:00

3 11:00 16:00

4 16:00 20:00

5 20:00 23:59

Períodos de Análise

5 Minutos 15 minutos

Volume máximo diário x x

Volume mínimo diário x x

Volume médio diário x x

Desvio padrão diário x x

Volume médio do período - x

Débito máximo do período - x

Hora do débito máximo do período - x

Agregação
Volume do tráfego

Hora de ponta, por detetor e por dia da semana
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Figura 24 – Horas de ponta do detetor 07-03, às quartas-feiras 

Na representação da Figura 24, as curvas vermelhas, verdes, ciano, laranjas e azuis correspondem à 

variação da hora de ponta em cada um dos dias da semana em análise. As curvas a preto 

correspondem à hora de ponta média mensal, e possibilita intuir a hora de ponta em determinado mês 

específico. 

Numa análise sucinta e exemplificativa, no detetor 07-03, às quartas-feiras, as horas de ponta no 

período 2 (entre as 06:00 e as 11:00) concentram-se sobretudo em torno das 09:00. Já no período 3 

(entre as 11:00 e 16:00), as horas de ponta são menos uniformes, notando-se alguma tendência para 

o intervalo entre as 12:30 e as 14:00. Lembra-se ainda que as horas de ponta que figuram nos gráficos 

correspondem aos momentos de débito máximo, isto é, os 15 minutos mais carregados do período. 

3.7.3. DTW vs. algoritmo Euclidiano 

A formulação da DTW é superior à métrica Euclidiana dado que a DTW é sensível à velocidade de 

variação do volume de tráfego e que o algoritmo Euclidiano minimiza linearmente a distância global 

entre pontos homólogos. 

A técnica DTW, utilizada nesta tese para medir a semelhança entre curvas, é novidade, no âmbito da 

Engenharia de Tráfego. Os resultados obtidos têm elevada qualidade e a técnica é robusta, sendo 

indicada para este objetivo específico e recomendando-se, portanto, no momento da escolha do 

algoritmo para determinação da semelhança entre curvas de comportamento de tráfego. 

O custo computacional da DTW é, apesar de tudo, elevado. A complexidade O(n²) incorpora na análise 

a não linearidade do comportamento do tráfego rodoviário à custa de um acréscimo de tempo, que é 

por fim, muito superior ao de um cálculo linear. Mesmo utilizando técnicas lineares intermédias, como 

as bandas de Sakoe-Chiba [7] e o LB_Keogh [20], foram necessárias cerca de 3 semanas de tempo 
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computacional em 2 computadores portáteis com processadores Pentium i7 para identificar as 

correspondências mais apropriadas entre todas séries de outliers e a base de dados de séries 

aceitáveis. Veja-se o Quadro 17, que permite comparar a duração do processamento de dados 

utilizando a técnica DTW e a métrica Euclidiana. 

Quadro 17 – Tempos de processamento de dados DTW e métrica Euclidiana 

 

Nos casos em que se afigura necessário realizar a correspondência entre séries temporais com maior 

rapidez, a distância Euclidiana constitui uma boa alternativa não apenas por se ter verificado que 

oferece resultados apropriados, mas sobretudo porque o seu tempo de computação se reduz a horas. 

Atendendo ao Quadro 17, o algoritmo Euclidiano é cerca de 15 vezes mais rápido que a DTW e produz 

resultados aproximadamente semelhantes. No âmbito desta tese, utilizando a métrica Euclidiana, todo 

o processamento necessário para completar as séries foi realizado em aproximadamente 2 dias e 15 

horas (63 horas). 

Dada a sua eficiência, a distância Euclidiana pode ser utilizada no contexto de um modelo preditivo de 

machine learning. A DTW também é utilizável em modelos preditivos pressupondo a disponibilidade de 

equipamentos computacionais de alto desempenho e de tempo para processamento. 

3.8. Síntese 

O tratamento de dados realizado automaticamente produz resultados robustos e apropriados, 

constatando-se ainda que os erros de registo e outliers foram substituídos nas sequências temporais 

pelos valores provenientes de outra série temporal de boas condições, identificada pela técnica DTW. 

Este tratamento de dados pode ser designado por longitudinal, visto que foi aplicado à extensão 

longitudinal total dos dados de cada um dos detetores. 

A respeito do tempo de computação necessário para completar séries temporais, conclui-se que a 

distância Euclidiana é muito mais rápida do que a DTW, garantindo, apesar de tudo, resultados 

apropriados. Nos casos em que a minimização do tempo de CPU é um fator relevante, a distância 

Euclidiana é mais indicada do que a DTW. Se, por outro lado, o tempo não for um fator importante, a 

técnica DTW é superior e apresenta maior qualidade nos resultados de semelhanças entre séries. 

A execução da fase de completar as séries permite prosseguir para a análise de componentes 

principais, onde se irá investigar com maior detalhe a natureza dimensional do tráfego na cidade do 

Porto.   

DTW Euclidiano

288 684 925.62 63.08

Tempos de processamento 

(horas totais)
# Séries 

Processadas
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4. ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS 

4.1. Introdução 

Neste capítulo e tal como referido anteriormente, o objetivo principal consiste em identificar os detetores 

essenciais à explicação do tráfego rodoviário na cidade do Porto. Esta determinação configura em si 

mesmo a redução da dimensionalidade intrínseca dos detetores. 

A contração dimensional do comportamento do tráfego é expressa de duas formas distintas, sendo a 

primeira a mais importante, que coincide com a redução do número de detetores utilizados na 

explicação desse comportamento. A segunda forma diz respeito à contribuição de cada detetor para a 

explicação das variações do tráfego, de acordo com a classificação da relevância de cada detetor. Essa 

distribuição, por sua vez, depende da precisão adotada para a explicação dos fenómenos de tráfego. 

Este facto evidencia a indissociabilidade entre número de detetores e sua ordenação. 

A redução do número de detetores baseia-se no facto de que, no limite, a contribuição de certos 

detetores será diminuta e a de outros será considerável, pelo que a PCA tem início na avaliação da 

qualidade das séries temporais dos detetores. Este passo inicial permite segmentar os detetores que 

potencialmente mais contribuirão para a explicação dos fluxos de tráfego, daqueles que potencialmente 

introduzem ruído e ou variância na análise. Este primeiro passo é abordado no ponto 4.2. Filtro de 

Detetores, onde se procede à aplicação do critério que permite a priori abandonar os detetores cujas 

características irregulares podem alterar os resultados da análise de componentes principais. 

A segunda forma corresponde à PCA, propriamente dita, cf. ponto 2.5. Metodologia da Análise de 

Componentes Principais. 

4.2. Filtro de Detetores 

Neste ponto, estabelece-se uma metodologia de seleção de detetores cujas características os 

identificam como candidatos a serem incorporados na análise de componentes principais. O filtro de 

detetores constitui um método de apoio à decisão, nomeadamente uma análise multicritério 

simplificada, já que não se procede, por exemplo, à construção de uma matriz de decisão normalizada.  

Os pressupostos para utilização da análise multicritério são as condições de integralidade, de não 

redundância e monotonia dos critérios adotados. A condição de integralidade refere que o conceito ou 

aspeto caracterizado deve exprimir completamente esse mesmo conceito. A condição de não 

redundância obriga a que os aspetos caracterizados não estejam expostos à sobreposição conceptual. 

A condição de monotonia significa que nenhum dos aspetos caracterizados pode depender de outro 

critério que integre a análise (semelhante ao princípio de não colineariedade entre variáveis, no âmbito 

da análise estatística). 

A análise preliminar das séries temporais foi efetuada com recurso às estatísticas de volume de tráfego 

médio horário, por mês e por semana, por tabela e ainda pelo respetivo gráfico, do qual se apresenta 

em seguida um exemplo.  
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Figura 25 – Detetor 07-06, volume de tráfego médio horário, por mês e semana 

As tabelas de volume de tráfego foram obtidas pelos métodos descritos no capítulo anterior 6. 

Tratamento de dados. Para a agregação dos dados e elaboração da PCA foram utilizadas as tabelas 

com os volumes horários somados, por oposição aos médios. 

O filtro de detetores representa um método inicial de seleção de detetores e baseia-se nos parâmetros 

que se seguem. 

1. Regra dos 50% 

2. Sobreposição transversal de séries 

3. Análise gráfica das séries 

4. Volume de tráfego médio horário 

Os parâmetros elencados são, então, ponderados de forma simples que classifica o detetor quanto à 

sua candidatura à integração na análise de componentes principais. 

4.2.1. Regra dos 50% 

A regra dos 50%, referida anteriormente, classifica o detetor relacionando o número de séries de 

outliers com o número de séries aceitáveis que constituem a sua sequência temporal. 

Este é um critério que reflete a qualidade dos dados originais da série temporal. Por exemplo, um 

detetor que apresente 10% de séries de outliers, tem, complementarmente, 90% de séries 

consideradas normais e, por este motivo, é um detetor cujos dados são mais fiáveis. A situação inversa, 

com 90% de séries de outliers, um detetor tem apenas 10% de séries aceitáveis e, por esse motivo, os 

seus dados são menos fiáveis que o primeiro detetor. 

Para eliminar a questão da qualidade inicial dos registos, a regra dos 50% estipula que qualquer detetor 

que apresente menos de 50% de séries aceitáveis é, à partida, abandonado e não irá integrar a análise 

de componentes principais. O Quadro 18 identifica os detetores nas condições descritas e que não 

serão incluídos na análise de componentes principais. 
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Quadro 18 – Regra dos 50% - Detetores abandonados 

 

Face ao exposto, a regra dos 50% representa uma classificação booleana, valendo 0 para os detetores 

identificados no quadro anterior e 1 para os restantes detetores. 

4.2.2. Sobreposição transversal de séries 

Para cada detetor existe um ficheiro que contém o timestamp horário e o valor acumulado de tráfego 

correspondente àquela hora. Com este ficheiro longitudinal, procede-se ao mapeamento de todos os 

detetores numa única base de dados que permite verificar a sobreposição transversal das séries. 

Em última análise, a sobreposição transversal das séries quantifica o número de dias em que existem 

registos simultâneos, considerando os detetores presentes na base de dados. Verifica-se que, 

considerando um número maior de detetores, o número de registos simultâneos é diminuto. Pelo 

contrário, considerando um número pequeno de detetores, o número de registos simultâneos é maior.  

A aplicação do critério de sobreposição tem início com a avaliação do detetor no que concerne à 

quantidade total de séries em relação ao número máximo de séries existentes na base de dados, que 

corresponde a 3 526 dias, quantidade esta obtida pela diferença entre as datas 2007-11-17 00:00:00 e 

2017-07-13 23:00:00, que correspondem às datas mínima e máxima da totalidade dos registos.  

Estabelecendo a relação entre o número de séries presentes e o número máximo de séries, determina-

se a sobreposição transversal das séries que é expressa em termos percentuais, relacionando o 

número de registos simultâneos com o número máximo de registos diários presentes na base de dados. 

01-14 1546 624 29%

01-15 1834 543 23%

01-21 470 251 35%

02-10 1985 891 31%

02-15 1905 1250 40%

03-04 3028 136 4%

03-10 1857 357 16%

03-17 1949 1230 39%

03-19 1584 724 31%

04-01 1565 559 26%

04-03 2055 824 29%

04-11 407 325 44%

05-08 1878 1063 36%

05-10 2343 23 1%

05-12 1578 1007 39%

06-05 1860 1349 42%

07-06 2876 303 10%

07-07 2020 882 30%

07-09 1748 1403 45%

08-01 2245 539 19%

08-02 1792 968 35%

08-03 2082 988 32%

08-05 1276 586 31%

08-08 2287 774 25%

10-01 1159 617 35%

Dias 

outliers

Dias 

aceitáveis

Regra

50%
Detetor
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Por exemplo, considerando todos os detetores numa base de dados, se o número de registos 

simultâneos for 513 e o número máximo de registos na base de dados for 2368, a sobreposição 

transversal de séries é de aproximadamente 21,7%. Por um lado, o resultado demonstra que o número 

de registos simultâneos é relativamente pequeno. Por outro lado, o resultado demonstra que todos os 

detetores presentes estão a ser utilizados.  

As classes Purge0, Purge60, Purge70, Purge80 e Purge90 correspondem às classes de existência de 

séries em percentagens de 0%, 60%, 70%, 80% e de 90%, respetivamente. Note-se que as classes 

Purge são aplicadas a cada detetor e estabelecem a relação inversa entre o número máximo de registos 

e o número máximo de detetores presentes na base de dados para a PCA. Este critério é aceitável 

porque com o aumento do número de registos de um só detetor implica que a sobreposição transversal 

de séries entre diferentes detetores também aumenta. Esta característica torna implícita a execução 

de diferentes cenários de PCA, que permitem avaliar resultados em diferentes circunstâncias. 

Assim, os detetores são classificados de acordo com as classes Purge. Esta classificação identifica a 

aptidão de um detetor figurar em diferentes cenários de PCA. As designações PCA #1, PCA #2, PCA 

#3, PCA #4 e PCA #5 identificam os cenários de PCA a realizar e correspondem às classes Purge0, 

Purge60, Purge70, Purge70, Purge80 e Purge90, cf. Quadro 19 – Classes de Análise PCA. 

Constata-se que, quanto maior for a classe, ou seja, quanto maior o número de registos do detetor, 

menor será o número de detetores presente na base de dados. Inversamente, quanto menor for a 

classe, menor será o número de registos simultâneos e maior será o número de detetores presentes 

na base de dados. Foram adotadas as seguintes classes de análise. 

Quadro 19 – Classes de Análise PCA 

 

O racional é agrupar os detetores por intervalos de séries diárias existentes, pela criação de classes 

de análise de componentes principais, que relacionam o número de dias com registos simultâneos com 

a quantidade total detetores em que essa simultaneidade se verifica. Para simplificar a apreciação do 

critério, o Quadro 20 utiliza dados hipotéticos para classificar um número ilustrativo de detetores, quanto 

à sobreposição transversal de séries temporais. 

# Dias com registos 

simultâneos

# Máximo de 

dias

Percentagem de 

sobreposição

Designação

Classe

Designação

Análise PCA

3 526 100.0% Purge0 PCA #1

2 116 60.0% Purge60 PCA #2

2 468 70.0% Purge70 PCA #3

2 821 80.0% Purge80 PCA #4

3 173 90.0% Purge90 PCA #5

3 526
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Quadro 20 – Exemplo de classificação de detetores quanto à sobreposição transversal 

  

Pela classificação exposta no quadro anterior, conclui-se imediatamente que o número de detetores 

presente nas diferentes classes varia em função do número de dias com registos. Na prática, isto 

significa que a cada classe de sobreposição vai corresponder um número de detetores e um número 

de séries característico, que garante a sobreposição transversal das sequências temporais. Analisando 

ainda os resultados do Quadro 20, podem realizar-se as seguintes observações: 

1. Os detetores 01-06 e 02-02 são compostos por um número elevado de dias (séries) e podem 

ser incluídos em análises até à classe Purge80, isto é, fazem parte das análises Purge0, 

Purge60, Purge70 e Purge80; 

2. O detetor 01-11 é composto por um número reduzido de dias (séries) e só pode ser incluído 

em análises até à classe Purge0; 

3. O detetor 01-12 é composto por um número considerável de dias (séries) e pode ser incluído 

em análises até à classe Purge60, isto é, o detetor 01-12 fará parte das análises Purge0 e 

Purge60; 

4. O detetor 02-01 é composto por um número considerável de dias (séries) e pode ser incluído 

em análises até à classe Purge70, isto é, o detetor 01-12 fará parte das análises Purge0, 

Purge60 e Purge70; 

5. O detetor 02-12 é composto por um número elevado de dias (séries) e pode ser incluído em 

análises até à classe Purge90, isto é, o detetor 01-12 fará parte das análises Purge0, Purge60 

Purge70, Purge80 e Purge90. 

Fundamentalmente, a classe de sobreposição transversal identifica a aptidão do detetor em relação à 

profundidade da análise e à possibilidade de incorporar quantidades adicionais de dados na análise. 

Quanto maior a classe, maior será o potencial de sobreposição transversal. 

Acima de tudo, este critério pretende garantir que, para o período considerado, a contribuição dos 

detetores é, tanto quanto possível, válida. De facto, cada uma das classes apresentadas será objeto 

de uma PCA individual, possibilitando a apreciação dos resultados obtidos, para diferentes quantidades 

e qualidades de detetores. À semelhança do que sucede com a regra dos 50%, também a sobreposição 

transversal de séries é booleana, valendo 1 para todas as classes inferiores e 0 para as classes 

superiores. O Quadro 21 sintetiza as classificações de forma mais eficiente, para cada análise de 

componentes principais a executar. 

01-06 3163 3526 89.7 Purge80

… … … … …

01-11 2068 3526 58.7 Purge0

01-12 2464 3526 69.9 Purge60

… … … … …

02-01 2684 3526 76.1 Purge70

02-02 2823 3526 80.1 Purge80

… … … … …

02-12 3174 3526 90.0 Purge90

… … … … …

Detetor # Dias
# Máximo 

de dias
%

Admissível até 

à Classe
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Quadro 21 – Correspondência de classes de PCA e sobreposição transversal 

 

Acresce ainda que, após obtenção dos resultados do filtro de detetores, quaisquer registos nulos 

existentes nas séries justapostas na mesma base de dados são eliminados, condição esta que 

maximiza a contribuição dos detetores considerados, no período máximo considerado. 

4.2.3. Análise gráfica das séries 

Parte do comportamento do tráfego pode ser visualizado num gráfico que representa as variações e 

flutuações dos volumes de tráfego ao longo do tempo. A apreciação visual incide sobre o aspeto 

genérico da curva, cujo traçado tem origem nos dados longitudinais de cada detetor e permite, por 

exemplo, identificar os momentos em que o detetor estava fora de serviço ou os instantes em que os 

registos evidenciam um comportamento anómalo do volume de tráfego (cf. Figura 26 a Figura 32). 

A análise gráfica é efetuada segundo três vetores distintos: 

1. Falhas de registo 

2. Consistência 

3. Outliers 

O parâmetro de falhas de registo caracteriza a quantidade de tempo em que não houve registo de 

dados pelo detetor. Na Figura 26 podem visualizar-se dois detetores sem e com falhas de registo, à 

esquerda e à direita, respetivamente. Os detetores são classificados consoante apresentem falhas de 

registo inferiores a 6 meses, falhas de registo entre 6 e 12 meses e falhas de registo superiores a 12 

meses.  

 

Figura 26 – Análise gráfica – Falhas de registo nos detetores 

A consistência da série refere-se à existência de um padrão de comportamento do tráfego num detetor. 

A Figura 27 apresenta uma série considerada constante, a Figura 28 apresenta uma série que evidencia 

um padrão e a Figura 29 apresenta uma série que não evidencia qualquer padrão. Os detetores são 

classificados consoante sejam constantes, padrão ou erráticos. 

# 1 # 2 # 3 # 4 # 5

Purge0 1 0 0 0 0

Purge60 1 1 0 0 0

Purge70 1 1 1 0 0

Purge80 1 1 1 1 0

Purge90 1 1 1 1 1

Análise de Componentes PrincipaisDesignação

Classe
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Figura 27 – Análise gráfica – Exemplo de consistência 

constante no detetor 

 

Figura 28 – Análise gráfica – Exemplo de consistência padrão 

no detetor 

 

 

Figura 29 – Análise gráfica – Exemplo de consistência errática no detetor 

A observação dos outliers presentes no comportamento do tráfego permite caracterizar com maior rigor 

a tendência da série. Note-se que os outliers correspondem a variações pontuais no comportamento 

do tráfego no detetor que de outra forma seria constante ou padrão e, por esse motivo, não devem ser 

confundidas com séries classificadas como erráticas. A classificação de outliers é atribuída consoante 

o detetor apresente até 2 outliers, entre 3 e 6 outliers ou mais do que 6 outliers. 

 

Figura 30 – Análise gráfica – Exemplo de detetor com 

número de outliers até 2 

 

Figura 31 – Análise gráfica – Exemplo de detetor com número 

de outliers entre 3 e 6 
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Figura 32 – Análise gráfica – Exemplo de detetor com mais do que 6 outliers 

O Quadro 22 estabelece a correspondência entre os critérios gráficos definidos e a classificação 

individual. 

Quadro 22 – Classificações individuais da análise gráfica 

 

Após a classificação individual da análise gráfica, determina-se a classificação gráfica agregada, que 

relaciona os três parâmetros indicados no Quadro 22 por meio da expressão (30): 

 𝐴𝐺 =  {
𝐹𝑅 + 3 × 𝐶 + 𝑁𝑂, 𝐶 𝑒 𝑁𝑂 ≠ 0

           0,                            𝐶 𝑜𝑢 𝑁𝑂 = 0
 (30) 

AG – Classificação agregada da análise gráfica 

FR – Classificação individual das falhas de registo 

C – Classificação individual da consistência 

NO – Classificação individual do número de outliers 

A classificação agregada dá especial ênfase ao parâmetro de consistência com vista a garantir uma 

coerência acrescida da série, ao longo do tempo. Com efeito, mesmo que uma série se apresente com 

falhas de registo ou com um número de outliers considerável, a sua principal característica manifesta-

se pelo seu comportamento constante ao longo do tempo. 

4.2.4. Formulação 

O critério do volume de tráfego médio horário caracteriza o detetor quanto à sua importância, no 

universo dos detetores filtrados. Tipicamente, este parâmetro é responsável por ordenar 

preliminarmente a classificação dos detetores enquanto os critérios anteriores caracterizam a qualidade 

do detetor per se, eliminando-o em presença de fortes indícios para tal. O tráfego médio horário 

corresponde à média dos valores horários acumulados para a sequência integral de cada detetor. 

Falhas de 

registo
Classificação Consistência Classificação

Número de 

Outliers
Classificação

<= 6 meses 3 Constante 2 <= 2 outliers 2

6 a 12 meses 2 Padrão 1 3 a 6 outliers 1

> 12 meses 1 Errática 0 > 6 outliers 0
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Lembrando que o filtro de detetores integra a regra dos 50%, o princípio da sobreposição transversal 

de séries, a análise gráfica das séries e o volume de tráfego médio horário e que as classificações de 

cada um destes aspetos foram dadas nos respetivos pontos, o filtro de detetores é dado pela equação 

(31), para cada uma das análises de componentes principais:  

 𝐶𝐷𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 = 
𝑆 × 𝑅 × 𝐴𝐺 × 𝐷 × 100

𝑇𝑀𝐻
 (31) 

CDetetor – Classificação do detetor  

S – Classificação da sobreposição de séries 

R – Classificação da regra dos 50% 

AG – Classificação agregada da análise gráfica 

D – Número de dias com registos, do detetor 

TMH – Tráfego médio diário horário 

É importante sublinhar que a condição suficiente para um detetor ser eliminado corresponde a uma 

pontuação nula na regra dos 50% ou na classificação agregada da análise gráfica. Note-se ainda que 

a sobreposição de séries aloca cada detetor à respetiva utilização na PCA, isto é, a segmentação da 

sobreposição transversal implica a realização de cinco PCA distintas, caracterizadas pelo número 

variável de detetores. 

O número de PCA a executar depende, então, da quantidade de sobreposição transversal entre os 

detetores utilizados.  

4.2.5. Detetores filtrados 

Utilizando a formulação do filtro de detetores indicada no presente ponto obtiveram-se as classificações 

relativas de cada um dos detetores. Os quadros que demonstram os resultados podem ser encontrados 

nos anexos deste trabalho. O Anexo VI apresenta os resultados detalhados do Filtro de Detetores e o 

Quadro 23 sintetiza esses resultados indicando os detetores alocados a cada uma das classes de PCA. 
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Quadro 23 – Identificação dos detetores a utilizar na PCA 

 

Os resultados do filtro de detetores evidenciam então que: 

1. A PCA 1, ou Purge0, utiliza 43 detetores  

2. A PCA 2, ou Purge60, utiliza 35 detetores 

3. A PCA 3, ou Purge70, utiliza 30 detetores 

4. A PCA 4, ou Purge80, utiliza 19 detetores 

5. A PCA 5, ou Purge90, utiliza 3 detetores 

À partida, por meio do filtro de detetores, são eliminados 68 dos 111 detetores existentes, fração 

correspondente a 61,3% da totalidade dos detetores. O Quadro 24 sintetiza os resultados obtidos, 

relacionando o número de registos simultâneos com o número de detetores e ainda com a classe da 

análise de componentes principais a realizar. 

PCA #1 PCA #2 PCA #3 PCA #4 PCA #5

Purge0 Purge60 Purge70 Purge80 Purge90

1 01-11 01-12 02-01 02-02 02-12

2 01-12 01-13 02-02 02-04 03-03

3 01-13 01-18 02-04 02-06 03-18

4 01-18 02-01 02-06 02-12 -

5 01-19 02-02 02-11 02-13 -

6 02-01 02-04 02-12 02-16 -

7 02-02 02-06 02-13 03-03 -

8 02-04 02-11 02-16 03-06 -

9 02-06 02-12 02-17 03-07 -

10 02-08 02-13 03-03 03-09 -

11 02-11 02-16 03-06 03-18 -

12 02-12 02-17 03-07 05-03 -

13 02-13 03-03 03-09 05-07 -

14 02-16 03-06 03-18 06-03 -

15 02-17 03-07 03-22 07-02 -

16 03-01 03-09 05-02 07-08 -

17 03-02 03-18 05-03 08-06 -

18 03-03 03-22 05-06 08-07 -

19 03-06 05-02 05-07 09-03 -

20 03-07 05-03 06-03 - -

21 03-09 05-06 07-01 - -

22 03-18 05-07 07-02 - -

23 03-22 06-03 07-08 - -

24 04-02 07-01 08-06 - -

25 05-01 07-02 08-07 - -

26 05-02 07-08 08-11 - -

27 05-03 08-06 09-01 - -

28 05-06 08-07 09-03 - -

29 05-07 08-11 10-04 - -

30 06-03 09-01 10-05 - -

31 07-01 09-03 - - -

32 07-02 09-09 - - -

33 07-08 09-12 - - -

34 08-06 10-04 - - -

35 08-07 10-05 - - -

36 08-11 - - - -

37 09-01 - - - -

38 09-03 - - - -

39 09-05 - - - -

40 09-09 - - - -

41 09-12 - - - -

42 10-04 - - - -

43 10-05 - - - -

Nº de 

Detetores

Detetores
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Quadro 24 – Classificação de séries temporais quanto à sobreposição transversal 

 

Em termos simples, a classe Purge0 torna evidente que, considerando os 43 detetores identificados 

com o filtro, não existem registos diários simultâneos de todos os detetores correspondentes, por outras 

palavras, quanto maior o número de detetores considerados, maior será a probabilidade de existirem 

lapsos no registo. Por não apresentar registos simultâneos, não é possível realizar a PCA sobre esta 

classe pelo que é, desde já, abandonada. 

Observando a quantidade de dados presentes em cada uma das classes de análise, apresentam-se 

dois segmentos claros de análise de componentes principais. O binómio ‘número de registos-número 

de detetores’ contém informação que caracteriza, quer a geografia, quer a qualidade da informação do 

tráfego num determinado detetor. 

Nestas condições, quanto maior for o número de detetores e zonas correspondentes, maior será a 

cobertura territorial a respeito da qual a análise explica o tráfego. Por outro lado, quanto maior for o 

número de registos simultâneos, melhor se explicará o tráfego numa região localizada (no limite, 

apenas num detetor). 

A classe Purge60 utiliza 212 registos diários provenientes de 35 detetores. A classe Purge70 utiliza 421 

registos diários provenientes de 30 detetores. A classe Purge80 utiliza 1070 registos diários 

provenientes de 19 detetores e, finalmente a classe Purge90 utiliza 2 677 registos diários provenientes 

de 3 detetores, apenas.  

Os registos diários utilizados resultam da subtração dos dias de eventos na cidade do Porto aos dados 

originais tratados, isto é, os dias em que é expectável que o comportamento do tráfego seja invulgar 

foram removidos da análise PCA. Exemplos de tais dias são os feriados, os dias de ponte com feriados, 

os dias de jogos e de concertos no Estádio do Dragão, a semana da Queima das Fitas, os dias do Red 

Bull Air Race e os dias do Grande Prémio do Porto – todos estes dias foram listados numa base de 

dados e, mais tarde, removidos, da criação da semana média de tráfego que dá origem aos mapas 

agora apresentados. Foram identificados um total de 579 dias com eventos. 

O próximo capítulo analisa em detalhe as PCA realizadas sobre os diferentes conjuntos de detetores 

preconizados, nomeadamente as classes Purge60, Purge70, Purge80 e Purge90. 

4.3. Resultados 

4.3.1. Introdução 

Conforme mencionado anteriormente, a análise PCA#1, correspondente à classe Purge0, não foi 

realizada dado que, para os detetores selecionados para tal análise, a condição de simultaneidade dos 

Designação

Classe

Dias com registos 

simultâneos

Número de 

Zonas

Número de 

Detetores

Purge0 0 10 43

Purge60 212 9 35

Purge70 421 8 30

Purge80 1070 6 19

Purge90 2677 3 3
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registos, resultante da sobreposição transversal, que possibilita a análise de componentes principais, 

não se verifica. 

Assim, foram conduzidas as PCA#2, PCA#3, PC#4 e PC#5, identificadas no Quadro 23, 

correspondentes às classes Purge60, Purge70, Purge80 e Purge90, cujos atributos podem ser 

consultados no Quadro 24, designadamente no que respeita ao número de registos transversalmente 

simultâneos e a correspondente identificação dos detetores a utilizar em cada análise de componentes 

principais. 

Para efeitos das PCA realizadas, considera-se que a quantidade de detetores é mais relevante do que 

a quantidade relativa de dados por dois motivos distintos. O primeiro refere-se à necessidade de 

caracterização do tráfego sobre a maior porção territorial possível. O segundo motivo implica avaliar o 

que é, realmente, uma quantidade apreciável de dados. 

 

Figura 33 – Mapa da Classe Purge60 (PCA#2) 

 

Figura 34 – Mapa da Classe Purge70 (PCA#3) 

 

Figura 35 – Mapa da Classe Purge80 (PCA#4) 

 

Figura 36 – Mapa da Classe Purge90 (PCA#5) 

Assim, se se pretender caracterizar o comportamento do tráfego num maior território, os resultados de 

referência obtêm-se com a PCA#2. Se, por outro lado, for mais pertinente abordar os dados em regiões 

mais restritas, a PCA#4 será mais indicada. Note-se que a PCA#5, por definição, é uma análise muito 

restrita que abrange uma pequena porção do território, sendo por esse motivo pouco representativa. 

Os mapas das figuras 33, 34, 35 e 36 figuram no Anexo X deste trabalho de investigação em tamanho 

superior de forma a facilitar a sua consulta de modo legível. 
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4.3.2. Outputs 

Os resultados das análises, designadamente os outputs, foram armazenados nos ficheiros de texto, 

nomeadamente, os elencados no Quadro 25. 

Quadro 25 – Resumo dos ficheiros de output das PCA 

 

De certo modo, o resumo dos ficheiros de output constitui um roteiro para a realização de PCA.  

1. Os ficheiros 01_Raw_Dataframe contém os dados originais tratados do tráfego médio horário 

acumulado; 

2. Os ficheiros 02_Data_in_PCA_Space contém os dados originais transformados para o espaço 

vetorial da PCA. Os dados são, portanto, desprovidos de valor, no que concerne à Engenharia 

de Tráfego; 

3. Os ficheiros 03_PCE_E_vectors contém a definição dos vetores próprios, definidos para 

componente principal, em função de cada detetor; 

4. Os ficheiros 04_PCA_E_values contém os valores próprios de cada componente principal; 

5. Os ficheiros 05_PCA_Loadings_Matrix contém a matriz dos carregamentos; 

6. Os ficheiros 06_PCA_Explained_Variance contém a quantidade de variância explicada por 

cada componente principal; 

7. Os ficheiros 07_Reconstructed_Data contém os dados reduzidos, obtidos pela transformação 

dos dados existentes no espaço vetorial PCA, mas utilizando apenas o número de 

componentes que explica 95% da totalidade da variância. 

Para além dos outputs alfanuméricos, foram ainda produzidos gráficos bi e tridimensionais dos dados 

no espaço vetorial da PCA, utilizando para tal os componentes principais que mais variância explicam, 

isto é, os 2 ou 3 vetores cujos valores próprios correspondentes explicam tanta variância quanto 

possível e consoante se trate de uma representação bi ou tridimensional. Pela necessidade de serem 

consultadas, os gráficos que se apresentam de seguida podem também ser encontradas no Anexo IX, 

com maior detalhe. 

Output (ficheiro) Linha x Coluna Espaço Vetorial Conteúdo

01_Raw_Dataframe Timestamp x Detetores Variáveis Observações

02_Data_in_PCA_Space Timestamp x Componentes Principais PCA Observações

03_PCA_E_vectors Componentes Principais x Detetores - Vetores próprios

04_PCA_E_values Componentes Principais x Valor próprio - Valores próprios

05_PCA_Loadings_Matrix Componentes Principais x Detetores - Variâncias

06_PCA_Explained_Variance Componentes Principais x Variância explicada - Variância explicada

07_Reconstructed_Data Timestamp x Detetores Variáveis Observações reconstruídas
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Figura 37 – Visualizações 2D e 3D da Classe Purge60 (PCA#2) 

 

 

Figura 38 – Visualizações 2D e 3D da Classe Purge70 (PCA#3) 

 

 

Figura 39 – Visualizações 2D e 3D da Classe Purge80 (PCA#4) 
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Figura 40 – Visualizações 2D e 3D da Classe Purge90 (PCA#5) 

Como seria de esperar, as classes Purge80 e Purge90 apresentam uma notória uniformidade, em 

virtude do número reduzido de detetores utilizados na PCA, quando comparadas com as classes 

Purge60 e Purge70. É também evidente a dispersão dos dados, quer nas duas, quer nas três 

dimensões, sobretudo nas classes de PCA que contém mais detetores. 

Constata-se, então, que, por meio da PCA é possível visualizar os dados, reduzindo para 2 ou 3 o 

número de dimensões, ou vetores, assumidos para a visualização. Na prática, contudo, e como se irá 

verificar no ponto seguinte, o número de componentes principais necessário para explicar o 

comportamento do tráfego nem sempre coincide com o número de dimensões físicas que possibilitam 

a expressão da informação num gráfico bi ou tridimensional. Nestas condições, a presente análise 

gráfica é uma expressão dos dados segundo 2 ou 3 vetores próprios que ilustra as possibilidades de 

visualização aplicando a PCA. 

De modo a que o significado dos dados representados seja percetível, os registos foram agrupados por 

cores numa legenda que corresponde às horas do dia, isto é, a cor preta agrupa os dados registados 

entre as 00:00 e 06:00, a cor azul agrupa os dados registados entre as 06:00 e as 11:00, a cor verde 

agrupa os dados registados entre as 11:00 e as 16:00, a cor amarela agrupa os dados registados entre 

as 16:00 e as 20:00 e, finalmente, a cor cinza agrupa os dados registados entre as 20:00 e as 24:00. 

Com este agrupamento de dados é possível discernir claramente que o período de “ponta da manhã” 

(na cor azul) apresenta grande dispersão e variabilidade, estando presente em todos os quadrantes 

dos diferentes gráficos produzidos para cada PCA. Na verdade, os restantes conjuntos apresentam-se 

de forma mais ou menos concentrada, com especial destaque para o intervalo entre as 00:00 e as 

06:00 e entre 20:00 e as 24:00, períodos em que o comportamento do tráfego é muito homogéneo e 

apresenta pouca variabilidade. 

O período de “ponta da tarde”, entre as 16:00 e as 20:00, apresenta uma homogeneidade superior à 

do intervalo imediatamente anterior, que tem início às 11:00. Com efeito, a concentração de dados do 

período de “ponta da tarde” é maior e figura, sobretudo, no 3º quadrante.  

4.3.3. Número de componentes principais 

Observando o exposto no ponto 2.5.6. Número de componentes principais, foi adotado o critério da 

percentagem de variância explicada acumulada para seleção do número de componentes principais 
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utilizado para reduzir a dimensionalidade dos dados originais. As figuras 41, 42, 43 e 44 identificam o 

número de componentes utilizado em cada uma das classes sobre a qual a PCA foi realizada. 

 

Figura 41 – Número de componentes principais da 

Classe Purge60 (PCA#2) 

 

Figura 42 – Número de componentes principais da 

Classe Purge70 (PCA#3) 

 

Figura 43 – Número de componentes principais da 

Classe Purge80 (PCA#4) 

 

Figura 44 – Número de componentes principais da 

Classe Purge90 (PCA#5) 

Analisando os gráficos das figuras anteriores, conclui-se que são necessários 5 componentes principais 

para explicar 95% da variância na análise de componentes principais #2, isto é, a classe Purge60. No 

caso das classes Purge70 e Purge80, ou PCA#3 e PCA#4, são necessários apenas 4 componentes 

principais e, no caso da PCA#5 seria necessário apenas um único componente principal. No Anexo VIII 

podem ser consultados os gráficos das figuras anteriores com maior detalhe. 
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4.3.4. Ordenação dos detetores 

A análise de componentes principais realizada para cada uma das classes produziu os resultados que 

se apresentam no Quadro 26: 

Quadro 26 – Ordenação de detetores – matriz dos carregamentos 

 

Tratando-se de variâncias, os resultados das PCA podem ser positivos ou negativos. Este facto não 

tem consequências na apreciação dos resultados já que a relevância destes reporta diretamente à sua 

magnitude absoluta. Na verdade, é possível que, ao realizar as mesmas PCA, nas condições 

apresentadas, os resultados possam ser simétricos sem que se perca a fiabilidade ou 

representatividade dos mesmos. Por este motivo, optou-se por classificar os detetores tomando os 

valores absolutos das variâncias. 

As colunas score são obtidas pela soma dos resultados absolutos em cada componente principal, e 

corresponde a uma classificação agregada que reúne todos os componentes principais, conforme as 

respetivas matrizes de carregamento. Os excertos das matrizes de carregamento podem ser 

consultados no Anexo VII.  

Detetor Score Detetor Score Detetor Score Detetor Score

1 09-03 814 02-12 928 03-18 550 03-03 440

2 08-06 743 02-06 808 03-09 518 03-18 269

3 10-04 652 03-18 783 02-13 508 02-12 229

4 03-09 609 05-03 771 03-06 465 - -

5 09-01 579 02-16 738 03-07 445 - -

6 02-17 573 03-09 713 02-16 420 - -

7 07-08 557 03-22 598 07-08 345 - -

8 03-07 555 05-02 578 09-03 332 - -

9 08-07 527 03-06 571 02-12 328 - -

10 09-09 502 02-17 558 02-02 324 - -

11 03-22 499 09-01 517 03-03 301 - -

12 02-01 497 02-01 516 08-06 297 - -

13 02-16 473 03-03 461 06-03 289 - -

14 03-18 471 05-06 456 02-06 274 - -

15 02-12 470 09-03 453 05-07 273 - -

16 09-12 467 02-11 440 07-02 266 - -

17 06-03 459 08-07 440 05-03 266 - -

18 01-12 452 10-04 435 02-04 228 - -

19 02-04 449 07-02 397 08-07 219 - -

20 02-02 436 08-06 360 - - - -

21 07-02 436 07-01 339 - - - -

22 05-07 389 02-04 324 - - - -

23 08-11 386 02-02 318 - - - -

24 03-03 369 03-07 305 - - - -

25 07-01 352 07-08 304 - - - -

26 02-11 337 05-07 298 - - - -

27 05-03 325 06-03 288 - - - -

28 01-18 324 10-05 285 - - - -

29 05-02 294 02-13 234 - - - -

30 02-06 292 08-11 225 - - - -

31 02-13 273 - - - - - -

32 03-06 271 - - - - - -

33 05-06 231 - - - - - -

34 01-13 231 - - - - - -

35 10-05 166 - - - - - -

Ordenação dos 

Detetores

PCA#2 PCA#3 PCA#4 PCA#5

Purge60 Purge70 Purge80 Purge90
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É possível observar que, em função dos detetores presentes em cada classe da PCA, a importância 

relativa desses detetores é caracteristicamente diferente, pois depende não só do contributo singular 

de cada detetor, mas também da relação que tem com os outros detetores presentes na análise, 

conferindo-lhe assim uma posição na ordenação que é totalmente distinta. 

No âmbito da PCA, foram também conduzidos ensaios com bases de dados onde não foram retirados 

os dias de eventos. Os resultados, em termos de ordenação, foram distintos e constam no Quadro 27. 

Quadro 27 –Ordenação de detetores, com e sem dias de eventos 

 

Admite-se, assim, que as análises realizadas utilizando as bases de dados sem os dias de eventos 

produzem resultados mais apropriados, no âmbito da PCA e também das visualizações de dados. 

Tendo em conta que a importância da caracterização do território é proeminente, os resultados da 

ordenação da classe Purge60 (PCA#2) são os que oferecem as melhores informações acerca do 

tráfego da cidade. Nestas condições pode afirmar-se que os 10 detetores que melhor caracterizam o 

tráfego são o 09-03, 08-06, 10-04, 03-09, 09-01, 02-17, 07-08, 03-07, 08-07 e o 09-09, por ordem 

decrescente de importância. 

Com Sem Com Sem Com Sem Com Sem

1 09-03 09-03 02-12 02-12 03-09 03-18 03-03 03-03

2 08-06 08-06 02-06 02-06 03-18 03-09 03-18 03-18

3 09-01 10-04 05-03 03-18 02-13 02-13 02-12 02-12

4 10-04 03-09 03-18 05-03 03-06 03-06 - -

5 03-18 09-01 03-22 02-16 02-16 03-07 - -

6 09-09 02-17 02-16 03-09 03-07 02-16 - -

7 03-09 07-08 03-09 03-22 07-08 07-08 - -

8 02-17 03-07 03-06 05-02 09-03 09-03 - -

9 02-12 08-07 05-02 03-06 02-12 02-12 - -

10 02-04 09-09 02-17 02-17 02-02 02-02 - -

11 02-16 03-22 09-01 09-01 03-03 03-03 - -

12 03-07 02-01 02-01 02-01 07-02 08-06 - -

13 02-01 02-16 05-06 03-03 08-06 06-03 - -

14 07-08 03-18 03-07 05-06 06-03 02-06 - -

15 08-07 02-12 09-03 09-03 02-06 05-07 - -

16 01-12 09-12 03-03 02-11 05-03 07-02 - -

17 09-12 06-03 10-04 08-07 02-04 05-03 - -

18 07-02 01-12 08-07 10-04 05-07 02-04 - -

19 03-22 02-04 05-07 07-02 08-07 08-07 - -

20 02-02 02-02 07-08 08-06 - - - -

21 05-06 07-02 08-06 07-01 - - - -

22 07-01 05-07 02-11 02-04 - - - -

23 06-03 08-11 07-02 02-02 - - - -

24 02-11 03-03 02-02 03-07 - - - -

25 08-11 07-01 02-13 07-08 - - - -

26 05-07 02-11 02-04 05-07 - - - -

27 03-06 05-03 07-01 06-03 - - - -

28 01-18 01-18 06-03 10-05 - - - -

29 05-03 05-02 10-05 02-13 - - - -

30 03-03 02-06 08-11 08-11 - - - -

31 02-06 02-13 - - - - - -

32 05-02 03-06 - - - - - -

33 01-13 05-06 - - - - - -

34 02-13 01-13 - - - - - -

35 10-05 10-05 - - - - - -

Ordenação dos 

Detetores

PCA#2 - Purge60 PCA#3 - Purge70 PCA#4 - Purge80 PCA#5 - Purge90

Eventos Eventos Eventos Eventos
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4.4. Visualização de Resultados 

A visualização dos dados permite observar e apreciar o comportamento do tráfego de forma integrada. 

Utilizando um mapa criado com o programa ArcGIS, distribuíram-se geograficamente os detetores do 

ITS do Porto e, para cada um dos detetores com qualidade suficiente para uma PCA, foram construídas 

sequências temporais médias, correspondentes ao período de uma semana. 

Adicionalmente, de forma a caracterizar globalmente a localização geográfica dos detetores, foram 

criadas bases de dados semanais para todos os 111 detetores e também para o PCA#1, que não foi 

realizada por falta de sobreposição transversal. 

A semana tipo do detetor é representativa do comportamento do tráfego naquele ponto. O programa 

ArcGIS permite a visualização da semana média no Município do Porto através da construção de uma 

base de dados com as características de uma lista, que associa um qualquer instante e um qualquer 

atributo a uma entidade geográfica. No caso em estudo, a entidade geográfica é a localização do 

detetor, os instantes correspondem a todas as horas contidas no período que vai desde as 00:00 de 

segunda-feira até às 23:59 de domingo, e o atributo que se pretende visualizar é o tráfego médio 

horário. Nestas condições, todos os valores de tráfego médio horário, para todos os detetores e para 

todos os instantes de uma semana tipo, são conhecidos e figuram na base de dados do programa 

ArcGIS, podendo ser visualizados simultaneamente. 

Para a construção das bases de dados, foi utilizada a informação resultante do tratamento de dados, 

isto é, os dados originais validados. Tal como sucede com as PCA realizadas, foram removidos da 

visualização os dias de eventos da cidade, homogeneizando os resultados médios que qualificam a 

semana de tráfego médio. Para operacionalizar a visualização no ArcGIS, utilizou-se o comando o 

‘Make Query Table’, presente nos catálogos de gestão de dados do ArcGIS. 

Além dos mapas, foram também produzidos vídeos, que representam as sequências temporais do 

tráfego médio horário nos detetores do ITS. As figuras 45 e 46 constituem uma amostra “temporal” dos 

vídeos produzidos para cada uma das PCA realizadas (Anexo XI). 

 

Figura 45 – Captura de tela, filme com 111 detetores (PCA_111_Detectors.avi) 
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Figura 46 – Captura de tela, filme Classe Purge70 (PCA_35_Detectors.avi) 

A cada ponto nos mapas anteriores corresponde um detetor do ITS municipal. Para facilitar a 

visualização, o aspeto de cada ponto varia em função do tempo e do volume de tráfego médio. O 

tamanho e cor dos pontos varia em função da classificação da magnitude do volume de tráfego, que 

neste caso corresponde a 25 divisões. O número de divisões foi escolhido de modo a suavizar a 

transição entre diferentes volumes de tráfego, durante a animação. A escala de cores encontra-se no 

Anexo XI, juntamente com capturas de telas mais detalhadas. 

Tendo em atenção que alguns detetores caracterizam mais do que uma via de tráfego, poderá também 

ser interessante reproduzir o comportamento dos sensores de forma normalizada, isto é, com o volume 

horário médio de tráfego dividido pelo número de vias correspondentes a esse detetor. Criaram-se 

também as bases de dados para possibilitar a visualização normalizada. 

Falta ainda referir que os timestamps utilizados para alocar os registos dos volumes médios horários 

de tráfego é arbitrário, pois o objetivo é apenas a definição de um intervalo semanal genérico que 

contenha os registos médios sequencialmente. 
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5. CONCLUSÕES E PERSPETIVAS FUTURAS 

5.1. Síntese Geral e Principais Conclusões 

Tomando por ponto de partida os dados gerados por um Sistema Inteligente de Transportes, procedeu-

se à análise e tratamento da informação com o objetivo não só de a validar como também de, 

principalmente, otimizar o acesso à mesma, desagregando, para tal, os dados no menor período de 

tempo possível, ou seja, 5 minutos.  

Tendo-se verificado a existência de lapsos nas séries diárias que constituem as sequências temporais 

de registo dos detetores, utilizou-se a técnica DTW para completar as séries que reuniam condições 

suficientes para tal, isto é, as séries que continham um número mínimo de registos considerados 

normais. Observe-se que a aplicação desta técnica é novidade na área da Engenharia de Tráfego. 

Associado a este algoritmo, estabeleceram-se valores máximos e mínimos de volume de tráfego em 

cada detetor, determinados pela conjugação das variáveis macroscópicas de tráfego e do número de 

vias que o detetor monitoriza – estes valores constituíram os limiares que originam a substituição de 

outliers e serviram também para identificar as séries candidatas a serem completadas. 

Estando garantida a continuidade rigorosa de todas as séries diárias, procedeu-se à análise gráfica das 

sequências temporais de cada detetor, tendo-se verificado que os lapsos de registo eram frequentes, 

ao longo do período de análise de 10 anos, aproximadamente. Para sistematizar a escolha dos 

detetores que garantiriam uma qualidade de registos apropriada para a PCA, estabeleceu-se uma 

análise multicritério, designada por filtro de detetores. O filtro de detetores observou critérios como a 

quantidade de dados existente, sobreposição transversal dos dados, variabilidade gráfica das séries, 

existência de outliers e o volume de tráfego registado de cada detetor. Com base nos resultados da 

análise multicritério, determinaram-se 4 subconjuntos de detetores que originaram 4 cenários distintos 

para PCA distintas.  

As PCA realizadas garantem a sobreposição de registos temporais para um número considerável de 

detetores e para um período de tempo relativamente extenso, condições que garantem resultados 

estatisticamente fiáveis. As metodologias de visualização dos resultados utilizaram os programas 

Python e ArcGIS. As técnicas de visualização evidenciam os bons resultados obtidos e facilitam a 

seleção de detetores, em função da coerência numérica dos seus registos e das suas características 

geográficas. 

O objetivo fundamental de classificar os detetores foi claramente alcançado com a utilização da PCA. 

Numa primeira iteração, por meio de métodos de apoio à decisão, designadamente pelo filtro de 

detetores e, mais tarde, ordenando as variâncias relativas dos dados, foi possível estabelecer a 

classificação rigorosa dos detetores que reúnem as melhores condições para servir de indicadores do 

comportamento do tráfego, para, por exemplo, a atualização da matriz OD do Município e para a 

produção de modelos de previsão de tráfego em tempo real. 

As metodologias utilizadas produzem resultados fiáveis e de elevada qualidade, nomeadamente em 

termos do preenchimento de séries incompletas e do aproveitamento destas séries completas para 
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realização de trabalhos cuja totalidade temática não pode ser completamente prevista. As técnicas de 

cálculo de semelhança entre curvas e a substituição de valores com base na determinação dessa 

parecença é muito eficiente e a sua computação foi realizada com relativa rapidez. 

No âmbito da técnica algorítmica de machine learning e big data, conclui-se que a DTW é um método 

que produz bons resultados e cuja complexidade impede a sua utilização nos casos em que a rapidez 

de computação é um fator a ter em atenção. Por outro lado, para obtenção de resultados igualmente 

fiáveis com tempos inferiores de computação, o algoritmo da distância métrica Euclidiana será mais 

apropriado. 

5.2. Desenvolvimentos do Estudo 

5.2.1. Prospeção de dados 

Tendo em conta a quantidade de dados referenciada, a continuidade aos trabalhos de data mining é, 

tão somente, natural. Com efeito, a extração dos dados e a determinação de padrões ocultos na 

informação disponível será um trabalho valioso para a prossecução dos trabalhos de regulação das 

condições de circulação na cidade do Porto. 

Um aspeto importante da prospeção dos dados seria, por exemplo, estabelecer as relações lógicas do 

comportamento do tráfego com a evolução da economia de determinadas zonas do Município ou 

caracterizar o comportamento dos transportes públicos rodoviários, isolando para tal os detetores que 

só a transportes públicos dizem respeito. 

As possibilidades de prospeção vão desde a caracterização de uma simples contagem num local, para 

um período específico, passando pela identificação de locais onde existe congestionamento em 

momentos específicos do dia até à definição dos fluxos de tráfego principais entre diferentes redes 

rodoviárias, como é o caso da rede de estradas da IP. 

5.2.2. Modelos de previsão de tráfego 

A ideia que motivou esta tese foi a criação de modelos de previsão de tráfego, em tempo real. As 

técnicas DTW e de distância Euclidiana possibilitam a criação de tais modelos, justamente por meio do 

cálculo da semelhança entre séries temporais. Contudo, as abordagens matemáticas distintas das 

técnicas em estudo levam a que as suas respetivas aptidões tenham diferentes aplicações. 

Um aspeto fundamental a ter presente no momento da construção de modelos de previsão de tráfego 

em tempo real é a dimensão da base de dados. Este fator é relevante para a escolha do tipo de 

algoritmo a utilizar no modelo preditivo. Geralmente, para bases de dados com milhões de entradas, 

como é o caso desta dissertação, o grau de complexidade algorítmica tem um grande impacto na 

quantidade de tempo necessária para o cálculo preditivo. Tendo em conta que a complexidade da DTW 

é O(n²) e que da métrica Euclidiana é O(n), conclui-se que esta última produz resultados com maior 

rapidez e com precisão que não penaliza a previsão. 
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A DTW, técnica não linear e mais complexa do que a distância Euclidiana, importa um custo de 

computação elevado em termos de tempo de cálculo. Apesar de poder ser utilizada em modelos de 

previsão em tempo real, nos casos em que não estão disponíveis equipamentos tecnológicos de alto 

desempenho, esta técnica, por ser demorada, poderá não produzir resultados em tempo útil. O 

hardware de alto rendimento, que potencia a utilização da técnica, tem preço elevado, facto adicional 

que desaconselha a utilização da DTW nos modelos em que o tempo de resposta constitui fator 

essencial. No âmbito da Engenharia de Tráfego, os modelos de previsão de tráfego baseados na DTW 

têm, portanto, carácter de investigação e de análise e apresentam condições menos apropriadas a uma 

implementação pragmática. 

Por oposição, a distância Euclidiana possibilita a construção de modelos de previsão que produzem 

resultados fiáveis com recurso a equipamentos tecnológicos comuns. A linearidade de formulação da 

métrica Euclidiana gera resultados rápidos, sem perdas significativas de precisão ou rigor, fazendo com 

que este algoritmo seja mais indicado para a construção de modelos de previsão de tráfego em tempo 

real. 

No domínio da pesquisa académica é possível investigar um modelo híbrido, que conjugue a contração 

dimensional proporcionada pela PCA com as técnicas DTW ou métrica Euclidiana. É admissível que a 

redução do número de componentes principais, que caracteriza o tráfego, possa ser explorada de modo 

a estabelecer, por exemplo, uma ou várias funções probabilísticas que expliquem o tráfego. O 

pressuposto é que a contração dimensional absorve parte do comportamento estocástico do tráfego, 

fazendo com que os dados restituídos sejam mais lineares do que os originais. Esta linearidade poderá 

ser explorada em conjunto com outras técnicas matemáticas e a hibridização seria fundamentada pela 

base de dados restituída, cuja vantagem é o menor número de variáveis explicativas do comportamento 

do tráfego. 

5.2.3. Atualização e construção de matrizes OD 

Os dados gerados pelo ITS podem ser utilizados para a atualização de matrizes origem-destino. A 

metodologia de tratamento de dados conjugada com a análise de componentes principais identifica os 

detetores cujas características, designadamente o volume de tráfego e qualidade das séries do detetor, 

constituem os dados essenciais para a atualização de matrizes OD. 

A atualização da matriz OD, propriamente dita, pode ser feita com recurso ao software Visum, cuja 

formulação de modelos macroscópicos de tráfego é indicada para efetuar essa atualização, 

nomeadamente com recurso ao algoritmo TFlowFuzzy. 

A utilização dos dados oriundos do ITS mitiga significativamente os encargos envolvidos na recolha de 

contagens, pois prescinde da mobilização dos recursos normalmente necessários para realização 

dessa atividade. Adicionalmente, a utilização deste método proporciona a análise contínua dos volumes 

de tráfego, dados esses dificilmente obtidos pelos métodos habituais de contagem. 

Em suma, os dados existentes e continuamente recolhidos pelos detetores do ITS contêm a informação 

necessária para atualizar matrizes OD e inclusivamente possibilitam a avaliação do tráfego para 
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períodos de tempo consideravelmente superiores aos usuais ou períodos distintos, por exemplo, para 

construção de matrizes OD para cada mês ou para dia da semana. A disponibilidade destes dados 

permite o ajuste mais realista dos parâmetros de atualização das matrizes, incluindo a localização de 

novos detetores. 

5.2.4. Otimização da localização de detetores 

Tendo em conta que o Município do Porto dispõe atualmente de um ITS, é pertinente analisar a 

disposição dos equipamentos de recolha de dados por meio da aplicação do modelo proposto por 

Foerster [2]. A metodologia de Foerster recorre à modelação numérica de tráfego à escala 

macroscópica, por exemplo, com o Visum ou com o Vissim, afetado com a respetiva matriz OD. Este 

modelo numérico digital já foi desenvolvido pela Câmara Municipal e reúne, à partida, todas as 

condições para a realização de tal análise. 

Em relação à metodologia desenvolvida nesta dissertação, o método de Foerster [2] vai para além dos 

procedimentos propostos dado que a sua aplicação incide sobre toda a rede modelada e não apenas 

sobre o ITS existente. 

Foerster [2] classifica a importância relativa dos arcos da rede, com recurso às técnicas PCA e HCA. 

Por um lado, a PCA identifica a relevância dos arcos da rede e, por outro, a HCA agrupa-os e classifica-

os, em função dessa relevância. O objetivo do método é determinar o número mínimo de detetores que 

maximizam os resultados da atualização contínua da matriz OD. Desta forma, a atualização da matriz 

ocorre de forma mais eficaz e eficiente, e leva a que o ITS responda mais vigorosamente às variações 

da procura do modo rodoviário, utilizando para tal o menor número de detetores estrategicamente 

localizados na rede. 

Na presente dissertação, foram utilizados apenas os dados provenientes do sistema ITS do Município 

do Porto. À data da elaboração deste documento, as contagens de tráfego nas artérias da rede 

rodoviária nacional, que estão sob a tutela da IP, designadamente os itinerários principais A1, A3, A20, 

A28 e A43 e as estradas nacionais 12, 14, 15, 105 e 108, não estavam disponíveis para integração 

com a informação municipal. Esta informação é absolutamente fundamental para estabelecer regras 

de circulação, de regulação e de políticas de transporte no Município, tendo em conta que a articulação 

dos dados da rede fundamental com a rede municipal proporciona e consubstancia a adoção de 

soluções que maximizam a utilização da rede rodoviária municipal, quer aumentando a oferta da rede 

e gerindo a procura quer mitigando externalidades, nomeadamente ambientais e congestionamento 

rodoviário. 

5.2.5. Caracterização da relação ‘uso do solo - padrões de tráfego’ 

Os dados tratados que resultam do presente trabalho podem ser utilizados para extrair e caracterizar 

as relações entre o uso dos solos urbanos e os padrões de tráfego, em diferentes escalas temporais 

ou de território. A caracterização destas interdependências constitui a matéria essencial da disciplina 

de Transportes, pois o conhecimento da relação entre o uso funcional dos solos e os padrões de tráfego 

torna possível a definição e implementação de políticas de Transporte. 
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As políticas de Transporte constituem instrumentos de gestão administrativa que otimizam a utilidade 

do território, dando primazia à sustentabilidade da mobilidade, do ambiente e da energia, mitigação de 

efeitos nefastos decorrentes da organização da infraestrutura e, em última análise, a redução e 

internalização de externalidades. 

O conhecimento da relação entre o uso dos solos e os padrões de tráfego permite atuar nos níveis 

operacional, tático e estratégico, concernentes a planos de ação e políticas de Transporte. 

Operacionalmente, o conhecimento dessa relação viabiliza a implementação de soluções de 

mobilidade construídas à medida das circunstâncias específicas de uma dada região (e.g. melhorar a 

oferta de transportes coletivos ou da infraestrutura). Do ponto de vista tático, a associação dos padrões 

de tráfego ao uso dos solos possibilita a coordenação de diversos planos de ação de mobilidade 

incidentes sobre várias zonas, concertando, a curto e médio prazo, objetivos de implementação das 

políticas de transporte com a mutabilidade do uso do território e dos fluxos de tráfego (e.g. 

intermodalidade e mitigação de congestionamento). No nível estratégico estabelecem-se as opções de 

fundo das políticas de Transporte, com a definição concreta dos princípios que regulam e determinam 

a utilização dos solos e a relação desta com as necessidades de acessibilidades sustentável (e.g. 

definição de instrumentos de gestão territorial). 

Além da caracterização das condições de circulação, a correta definição da relação entre o uso do solo 

e os padrões de tráfego depende da quantificação e descrição de diversos fatores socioeconómicos 

tais como a vocação do território, desenho da rede de infraestrutura, o desenho dos sistemas de 

transporte coletivos, o emprego, a densidade populacional, emprego, instrumentos de gestão territorial 

(e.g. Planos de Desenvolvimento Municipal e TOD). 

Atendendo ao exposto, é clara a necessidade de caracterização do binómio uso do solo – tráfego, 

tratando-se de um aspeto verdadeiramente essencial para a definição ou implementação de políticas 

de Transporte e de Gestão Territorial, empreendimentos privados ou públicos ou planos operacionais 

de otimização do território e mobilidade sustentável. 
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https://stackoverflow.com/questions/13224362/principal-component-analysis-pca-in-python
http://mirlab.org/jang/books/dcpr/dpDtw.asp?title=8-4%20Dynamic%20Time%20Warping
https://jakevdp.github.io/PythonDataScienceHandbook/05.09-principal-component-analysis.html
https://jakevdp.github.io/PythonDataScienceHandbook/05.09-principal-component-analysis.html
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7. ANEXOS 

Anexo I – Mapas do ITS do Município do Porto 

 

Figura 47 – Zonamento ITS SIGA (2018) 
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Figura 48 – Mapa com designação dos detetores 
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Quadro 28 – Coordenadas dos detetores (Datum 73) 

  

Detetor Arruamento M P Detetor Arruamento M P

01-06 Ponte do Infante -39352.661 163729.150 05-01 R. do Campo Alegre -41893.391 164950.399

01-07 Ponte do Infante -39344.513 163730.338 05-02 R. do Campo Alegre -41536.222 164926.428

01-08 R. das Fontaínhas -39415.104 164002.058 05-03 R. da Piedade -41314.859 164939.124

01-11 R. de Santo Ildefonso -39322.067 164336.425 05-04 R. de Júlio Dinis -41370.712 164849.564

01-12 R. de Santo Ildefonso -39396.438 164302.622 05-05 R. de Júlio Dinis -41401.368 165016.805

01-13 R. do Campinho -39597.668 164194.277 05-06 R. do Campo Alegre -41655.466 164939.014

01-14 Av. de Rodrigues de Freitas -39386.220 164160.833 05-07 R. do Bom Sucesso -41622.862 164851.477

01-15 R. do General Sousa Dias -39688.166 163819.950 05-08 R. da Piedade -41589.913 164834.513

01-18 Av. de Rodrigues de Freitas -39233.997 164175.626 05-10 Via de Cintura Interna -42027.944 164783.355

01-19 R. do Heroísmo -38773.598 164204.171 05-11 Via de Cintura Interna -42027.578 164775.903

01-20 R. do Heroísmo -38543.347 164258.022 05-12 R. do Campo Alegre -42053.993 164937.169

01-21 R. do Heroísmo -38728.592 164218.873

06-01 R. de D. Manuel II -41049.391 164386.215

02-01 R. de Santa Catarina -39586.688 165114.152 06-02 R. de S. Filipe de Nery -40424.698 164184.891

02-02 R. de Sá da Bandeira -39810.125 164621.462 06-03 R. do Rosário -40952.712 164669.230

02-03 R. de Sá da Bandeira -39899.668 164399.374 06-04 R. de Aníbal Cunha -40946.594 164992.928

02-04 R. de Santa Catarina -39584.155 165073.933 06-05 R. da Restauração -40914.972 164203.806

02-06 R. de Passos Manuel -39798.159 164326.564

02-08 R. Formosa -39681.122 164445.942 07-01 Av. de Fernão Magalhães -38972.927 164808.107

02-09 R. Formosa -39681.915 164443.561 07-02 R. de Pinto Bessa -38578.395 164712.720

02-10 R. de Fernandes Tomás -39115.954 164466.203 07-03 Av. de Fernão Magalhães -38666.806 165502.641

02-11 R. de Fernandes Tomás -39267.180 164505.211 07-04 Av. de Fernão Magalhães -38258.557 166340.183

02-12 R. de Fernandes Tomás -39392.324 164538.419 07-05 R. Nova de S. Crispim -38713.426 165775.958

02-13 R. de Fernandes Tomás -39576.876 164590.538 07-06 Túnel das Antas II -37932.985 166031.812

02-14 R. de Fernandes Tomás -39115.186 164469.140 07-07 Alameda das Antas -38030.617 166109.467

02-15 R. de Fernandes Tomás -39580.183 164595.168 07-08 Acesso Sul ao T. das Antas I -38348.996 166131.239

02-16 R. da Alegria -39531.764 164531.800 07-09 Acesso Norte ao T. das Antas I -38266.312 166291.575

02-17 R. de Coelho Neto -39259.110 164461.158

08-01 R. de Mota Pinto -43602.346 166527.841

03-01 R. de Camões -40030.377 165198.939 08-02 R. de Mota Pinto -43529.982 166519.639

03-02 R. de Gonçalo Cristóvão -39915.215 165048.266 08-03 R. do Arq. Cassiano Barbosa -43277.437 166459.579

03-03 R. dos Heróis e Mártires de Angola -40060.743 164815.433 08-04 R. do Arq. Cassiano Barbosa -43246.613 166461.564

03-04 R. dos Heróis e Mártires de Angola -40065.712 164819.069 08-05 R. do Arq. Cassiano Barbosa -43039.575 166410.633

03-05 Largo da Lapa -40269.429 165428.736 08-06 Av. da A. E. de Portugal -42381.819 166283.239

03-06 R. de Fonseca Cardoso -39963.569 165305.574 08-07 Av. de Sidónio Pais -42382.216 166277.285

03-07 R. da Boavista -40350.896 165246.534 08-08 R. do Tenente Valadim -42323.929 166179.450

03-08 R. de Álvares Cabral -40485.159 165161.068 08-09 R. de Pedro Hispano -42104.799 166197.647

03-09 R. dos Mártires da Liberdade -40319.033 165018.869 08-10 Av. de Sidónio Pais -42083.633 166178.332

03-10 R. de Camões -40032.795 165198.939 08-11 R. de Cinco de Outubro -41983.884 166110.467

03-11 Av. dos Aliados -40126.165 164308.049

03-12 R. de Sá da Bandeira -40037.125 164247.522 09-01 Pr. do Marquês de Pombal -39542.768 165845.970

03-13 R. de Trindade Coelho -40201.812 164127.896 09-02 R. da Constituição -39675.208 165983.042

03-14 Av. de D. Afonso Henriques -40104.600 164072.085 09-03 R. de Faria Guimarães -39750.179 166029.691

03-16 Túnel de Faria Guimarães -39844.870 165785.230 09-04 R. da Constituição -39821.447 166008.128

03-19 R. de Saraiva de Carvalho -39921.956 163892.431 09-05 R. da Constituição -39999.708 166039.164

03-21 R. do Clube dos Fenianos -40122.125 164662.223 09-06 R. de S. Brás -39966.314 166000.874

03-22 Pr. de D. Filipa de Lencastre -40242.085 164445.663 09-07 R. de Antero de Quental -40110.980 166103.589

09-08 R. de Antero de Quental -40111.255 166183.929

04-01 Av. da Boavista -41352.915 165479.834 09-09 R. de Antero de Quental -40125.541 166035.898

04-02 Av. da Boavista -41495.656 165501.430 09-10 R. de Damião de Góis -40104.795 165946.208

04-03 R. de Nossa Senhora de Fátima -41327.119 165715.843 09-11 R. de Antero de Quental -40143.685 165920.533

04-04 Av. da França -41598.658 165690.544 09-12 R. de Antero de Quental -40154.267 165840.225

04-05 Av. da Boavista -42130.128 165643.969 09-13 R. de Antero de Quental -40130.216 165976.497

04-06 Av. da Boavista -41861.732 165596.169 09-14 R. de João Pedro Ribeiro -39955.648 165911.882

04-10 Av. da Boavista -42000.588 165625.447 09-15 R. de Latino Coelho -39540.057 165789.672

04-11 Av. da Boavista -41885.386 165588.839

10-01 Av. da Boavista -45602.970 166450.435

10-03 Av. da Boavista -46355.492 166621.663

10-04 Av. da Boavista -46434.675 166622.364

10-05 Av. da Boavista -46229.366 166575.910

10-07 Av. da Boavista -45331.433 166372.398

Sistema de Coordenadas:

Datum 73 e ponto central em Melriça
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Anexo II – Algoritmos Python PCA, DTW, LB_Keogh e distância Euclidiana 

Os algoritmos apresentados em linguagem Python podem ser encontrados em 

<https://stackoverflow.com/questions/13224362/principal-component-analysis-pca-in-python> e 

<http://alexminnaar.com/time-series-classification-and-clustering-with-python.html>. 

def PCA_algorythm(data, s): 

    m, n = data.shape 

    data -= data.mean(axis=0) 

    R = np.cov(data, rowvar=False) 

    evals, evecs = LA.eigh(R) 

    idx = np.argsort(evals)[::-1] 

    evecs = evecs[:,idx] 

    evals = evals[idx] 

    evecs = evecs[:, :s] 

    PCA_transform = np.dot(evecs.T, data.T).T 

    return PCA_transform, evals, evecs 

def DTWDistance(s1, s2, w): 

    DTW={} 

    w = max(w, abs(len(s1)-len(s2))) 

    for i in range(-1,len(s1)): 

        for j in range(-1,len(s2)): 

            DTW[(i, j)] = float('inf') 

    DTW[(-1, -1)] = 0 

    for i in range(len(s1)): 

        for j in range(max(0, i-w), min(len(s2), i+w)): 

            dist= (s1[i]-s2[j])**2 

            DTW[(i, j)] = dist + min(DTW[(i-1, j)],DTW[(i, j-1)], DTW[(i-1, j-1)]) 

    return sqrt(DTW[len(s1)-1, len(s2)-1]) 

def LB_Keogh(s1,s2,r): 

    LB_sum=0 

    for ind,i in enumerate(s1): 

        lower_bound=min(s2[(ind-r if ind-r>=0 else 0):(ind+r)]) 

        upper_bound=max(s2[(ind-r if ind-r>=0 else 0):(ind+r)]) 

        if i>upper_bound: 

            LB_sum=LB_sum+(i-upper_bound)**2 

        elif i<lower_bound: 

            LB_sum=LB_sum+(i-lower_bound)**2 

    return sqrt(LB_sum) 

def euclid_dist(t1,t2): 

    return sqrt(sum((t1-t2)**2))  

https://stackoverflow.com/questions/13224362/principal-component-analysis-pca-in-python
http://alexminnaar.com/time-series-classification-and-clustering-with-python.html
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Anexo III – Gráficos de sobreposição de séries (exemplo) 

 

Figura 49 – Sobreposição de séries, detetores 05-01, série 5 de 111 

Anexo IV – Tratamento de Dados – Gráficos de séries (exemplo) 

 

Figura 50 – Detetor 03-07, volume de tráfego médio horário, por mês e semana  
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Anexo V – Tratamento de Dados – Gráficos de horas de ponta (exemplos) 

 

Figura 51 – Horas de ponta do detetor 01-07, às segundas-feiras 

 

Figura 52 – Horas de ponta do detetor 09-04, às sextas-feiras  
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Anexo VI – Resultados do filtro de detetores 

Quadro 29 – Resultados do filtro de detetores #1 

 

 

% Séries 

Completas
Score

% Séries 

Aceitáveis
Score

Falhas de 

registo
Consist.

Nº de 

Outliers
Score

01-06 3526 3163 378 89.7% Purge80 16.5% 1 3 0 0 0 0 -

01-07 3526 3120 479 88.5% Purge80 37.7% 1 3 0 0 0 0 -

01-08 3526 3171 540 89.9% Purge80 10.2% 1 3 1 0 0 0 -

01-11 3526 2068 223 58.7% Purge0 11.5% 1 3 2 1 10 9269 1

01-12 3526 2464 303 69.9% Purge60 12.3% 1 3 2 2 11 8933 2

01-13 3526 2455 209 69.6% Purge60 20.4% 1 1 1 1 5 5861 2

01-14 3526 2170 130 61.5% Purge60 71.2% 0 2 1 2 7 0 -

01-15 3526 2377 84 67.4% Purge60 77.2% 0 3 2 1 10 0 -

01-18 3526 2343 172 66.4% Purge60 30.1% 1 3 2 1 10 13638 2

01-19 3526 2059 201 58.4% Purge0 33.8% 1 1 1 1 5 5132 1

01-20 3526 2187 342 62.0% Purge60 21.2% 1 2 0 0 0 0 -

01-21 3526 721 207 20.4% Purge0 65.1% 0 1 0 2 0 0 -

02-01 3526 2684 305 76.1% Purge70 24.5% 1 3 1 2 8 7050 3

02-02 3526 2823 201 80.1% Purge80 44.3% 1 3 1 2 8 11251 4

02-03 3526 2917 211 82.7% Purge80 21.1% 1 2 0 1 0 0 -

02-04 3526 3022 199 85.7% Purge80 7.8% 1 3 2 2 11 16663 4

02-06 3526 2845 342 80.7% Purge80 6.7% 1 3 2 2 11 9143 4

02-08 3526 2098 298 59.5% Purge0 9.0% 1 1 1 2 6 4226 1

02-09 3526 585 260 16.6% Purge0 39.7% 1 1 0 0 0 0 -

02-10 3526 2876 140 81.6% Purge80 69.0% 0 3 0 1 0 0 -

02-11 3526 2625 225 74.4% Purge70 21.4% 1 2 1 2 7 8178 3

02-12 3526 3174 233 90.0% Purge90 25.9% 1 3 1 2 8 10904 5

02-13 3526 2944 274 83.5% Purge80 17.2% 1 3 1 1 7 7507 4

02-14 3526 2821 160 80.0% Purge80 43.7% 1 3 0 0 0 0 -

02-15 3526 3155 182 89.5% Purge80 59.6% 0 3 1 2 8 0 -

02-16 3526 3029 187 85.9% Purge80 40.1% 1 3 2 2 11 17832 4

02-17 3526 2561 248 72.6% Purge70 15.2% 1 2 1 1 6 6193 3

03-01 3526 1686 361 47.8% Purge0 8.3% 1 1 1 1 5 2333 1

03-02 3526 2079 317 59.0% Purge0 3.1% 1 1 1 1 5 3283 1

03-03 3526 3186 666 90.4% Purge90 3.2% 1 3 1 2 8 3825 5

03-04 3526 3165 118 89.8% Purge80 88.4% 0 3 2 2 11 0 -

03-05 3526 2212 344 62.7% Purge60 22.2% 1 1 0 1 0 0 -

03-06 3526 2824 503 80.1% Purge80 5.3% 1 3 1 1 7 3929 4

03-07 3526 3150 502 89.3% Purge80 3.4% 1 3 2 2 11 6901 4

03-08 3526 1780 358 50.5% Purge0 38.2% 1 1 0 0 0 0 -

03-09 3526 2851 242 80.9% Purge80 12.6% 1 3 2 2 11 12950 4

03-10 3526 2214 81 62.8% Purge60 83.9% 0 1 1 2 6 0 -

03-11 3526 3161 311 89.6% Purge80 28.8% 1 3 0 0 0 0 -

03-12 3526 2796 410 79.3% Purge70 46.3% 1 3 0 0 0 0 -

03-13 3526 2664 335 75.6% Purge70 42.1% 1 2 0 0 0 0 -

03-14 3526 2914 490 82.6% Purge80 12.6% 1 2 0 0 0 0 -

03-16 3526 3181 595 90.2% Purge90 20.7% 1 3 1 0 0 0 -

03-17 3526 3179 202 90.2% Purge90 52.8% 0 3 2 2 11 0 -

03-18 3526 3188 192 90.4% Purge90 39.1% 1 3 2 2 11 18236 5

03-19 3526 2308 120 65.5% Purge60 68.6% 0 1 1 1 5 0 -

03-21 3526 3142 692 89.1% Purge80 30.6% 1 3 0 0 0 0 -

03-22 3526 2667 318 75.6% Purge70 49.6% 1 2 2 2 10 8393 3

04-01 3526 2124 200 60.2% Purge60 73.6% 0 1 0 0 0 0 -

04-02 3526 369 403 10.5% Purge0 10.0% 1 3 2 2 11 1007 1

04-03 3526 2882 177 81.7% Purge80 71.3% 0 2 2 1 9 0 -

04-04 3526 2146 459 60.9% Purge60 25.4% 1 1 0 0 0 0 -

04-05 3526 1968 688 55.8% Purge0 34.9% 1 1 0 0 0 0 -

04-06 3526 2623 427 74.4% Purge70 33.2% 1 1 0 0 0 0 -

04-10 3526 2352 480 66.7% Purge60 49.4% 1 1 0 0 0 0 -

04-11 3526 732 238 20.8% Purge0 55.6% 0 1 0 0 0 0 -

Admissível 

até à PCA 

# Dias 

com 

Registos

# Total 

de Dias
Detetor TMH

Critério 1

Sobreposição de Séries

Critério 2

Regra dos 50%

Critério 3

Análise Gráfica Score 

Final
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Quadro 30 – Resultados do filtro de detetores #2 

 

 

  

% Séries 

Completas
Score

% Séries 

Aceitáveis
Score

Falhas de 

registo
Consist.

Nº de 

Outliers
Score

05-01 3526 1790 514 50.8% Purge0 6.0% 1 1 2 2 9 3137 1

05-02 3526 2746 451 77.9% Purge70 5.0% 1 1 2 2 9 5477 3

05-03 3526 2872 331 81.5% Purge80 44.7% 1 3 2 2 11 9550 4

05-04 3526 2852 370 80.9% Purge80 31.9% 1 2 0 0 0 0 -

05-05 3526 2337 234 66.3% Purge60 46.9% 1 1 0 0 0 0 -

05-06 3526 2691 471 76.3% Purge70 5.1% 1 1 1 1 5 2859 3

05-07 3526 2937 313 83.3% Purge80 12.8% 1 3 2 2 11 10313 4

05-08 3526 2941 152 83.4% Purge80 63.9% 0 3 2 2 11 0 -

05-10 3526 2366 57 67.1% Purge60 99.0% 0 1 0 0 0 0 -

05-11 3526 3138 536 89.0% Purge80 21.2% 1 3 0 1 0 0 -

05-12 3526 2585 193 73.3% Purge70 61.0% 0 1 1 2 6 0 -

06-01 3526 2311 412 65.5% Purge60 11.7% 1 1 0 0 0 0 -

06-02 3526 3031 558 86.0% Purge80 9.8% 1 3 1 0 0 0 -

06-03 3526 2852 309 80.9% Purge80 31.9% 1 2 2 2 10 9236 4

06-04 3526 3210 470 91.0% Purge90 11.9% 1 3 1 0 0 0 -

06-05 3526 3209 173 91.0% Purge90 58.0% 0 3 2 2 11 0 -

07-01 3526 2665 325 75.6% Purge70 5.8% 1 2 1 1 6 4919 3

07-02 3526 2839 212 80.5% Purge80 49.7% 1 2 1 1 6 8035 4

07-03 3526 3195 393 90.6% Purge90 17.7% 1 3 0 1 0 0 -

07-04 3526 2839 828 80.5% Purge80 9.0% 1 2 1 0 0 0 -

07-05 3526 3163 475 89.7% Purge80 30.1% 1 3 0 0 0 0 -

07-06 3526 3179 154 90.2% Purge90 90.5% 0 3 2 2 11 0 -

07-07 3526 2912 406 82.6% Purge80 69.7% 0 3 0 0 0 0 -

07-08 3526 3170 232 89.9% Purge80 39.6% 1 3 2 1 10 13659 4

07-09 3526 3151 184 89.4% Purge80 55.5% 0 3 2 2 11 0 -

08-01 3526 2784 212 79.0% Purge70 80.6% 0 3 2 1 10 0 -

08-02 3526 2760 293 78.3% Purge70 64.9% 0 1 0 0 0 0 -

08-03 3526 3073 289 87.2% Purge80 67.9% 0 3 1 0 0 0 -

08-04 3526 3161 411 89.6% Purge80 48.5% 1 3 2 0 0 0 -

08-05 3526 1927 696 54.7% Purge0 69.5% 0 3 0 0 0 0 -

08-06 3526 2887 529 81.9% Purge80 11.3% 1 3 2 2 11 5998 4

08-07 3526 2854 403 80.9% Purge80 12.9% 1 3 2 1 10 7087 4

08-08 3526 3097 245 87.8% Purge80 72.7% 0 3 0 0 0 0 -

08-09 3526 2696 605 76.5% Purge70 20.9% 1 3 0 0 0 0 -

08-10 3526 2724 834 77.3% Purge70 31.9% 1 3 0 0 0 0 -

08-11 3526 2599 1337 73.7% Purge70 21.9% 1 1 1 1 5 972 3

09-01 3526 2591 293 73.5% Purge70 6.0% 1 3 1 1 7 6187 3

09-02 3526 2889 879 81.9% Purge80 4.9% 1 2 0 1 0 0 -

09-03 3526 2824 409 80.1% Purge80 10.9% 1 2 2 2 10 6912 4

09-04 3526 3015 516 85.5% Purge80 19.1% 1 2 0 1 0 0 -

09-05 3526 2077 428 58.9% Purge0 26.6% 1 1 1 1 5 2429 1

09-06 3526 2297 327 65.1% Purge60 30.2% 1 1 1 0 0 0 -

09-07 3526 2014 289 57.1% Purge0 20.6% 1 1 0 0 0 0 -

09-08 3526 2099 321 59.5% Purge0 12.6% 1 1 0 0 0 0 -

09-09 3526 2213 315 62.8% Purge60 10.0% 1 1 1 1 5 3514 2

09-10 3526 3023 574 85.7% Purge80 13.3% 1 3 0 0 0 0 -

09-11 3526 2449 356 69.5% Purge60 19.1% 1 1 1 0 0 0 -

09-12 3526 2393 225 67.9% Purge60 25.9% 1 1 2 1 8 8490 2

09-13 3526 2184 303 61.9% Purge60 36.4% 1 1 0 0 0 0 -

09-14 3526 2840 338 80.5% Purge80 7.8% 1 1 1 0 0 0 -

09-15 3526 2979 481 84.5% Purge80 14.7% 1 3 0 0 0 0 -

10-01 3526 1777 449 50.4% Purge0 65.1% 0 1 0 0 0 0 -

10-03 3526 2507 345 71.1% Purge70 49.5% 1 1 1 0 0 0 -

10-04 3526 2529 723 71.7% Purge70 12.9% 1 1 1 1 5 1748 3

10-05 3526 2485 408 70.5% Purge70 33.6% 1 1 1 1 5 3046 3

10-07 3526 1059 397 30.0% Purge0 47.3% 1 1 0 1 0 0 -

Detetor
# Total 

de Dias

# Dias 

com 

Registos

TMH

Critério 1

Sobreposição de Séries

Critério 2

Regra dos 50%

Critério 3

Análise Gráfica Score 

Final

Admissível 

até à PCA 
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Anexo VII – PCA – Matrizes de carregamentos PCA (excerto) 

Quadro 31 – Matrizes de carregamento PCA (excerto) 
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Anexo VIII – PCA – Gráficos de percentagem de variância explicada 

 

Figura 53 – Percentagem de Variância Explicada da Classe Purge60 (PCA#2) 

 

Figura 54 – Percentagem de Variância Explicada da Classe Purge70 (PCA#3) 
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Figura 55 – Percentagem de Variância Explicada da Classe Purge80 (PCA#4) 

 

Figura 56 – Percentagem de Variância Explicada da Classe Purge90 (PCA#5)  
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Anexo IX – PCA – Gráficos de representações no espaço vetorial PCA 

 

Figura 57 – Visualização 2D da Classe Purge60 (PCA#2) 

 

 

Figura 58 – Visualização 3D da Classe Purge60 (PCA#2) 
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Figura 59 – Visualização 2D da Classe Purge70 (PCA#3) 

 

 

Figura 60 – Visualização 3D da Classe Purge70 (PCA#3) 
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Figura 61 – Visualização 2D da Classe Purge80 (PCA#4) 

 

 

Figura 62 – Visualização 3D da Classe Purge80 (PCA#4) 
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Figura 63 – Visualização 2D da Classe Purge90 (PCA#5) 

 

 
Figura 64 – Visualização 3D da Classe Purge90 (PCA#5) 
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Anexo X – Mapas das classes de PCA 

 

Figura 65 – Mapa da Classe Purge60 (PCA#2) 

 

 

Figura 66 – Mapa da Classe Purge70 (PCA#3) 
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Figura 67 – Mapa da Classe Purge80 (PCA#4) 

 

 

Figura 68 – Mapa da Classe Purge90 (PCA#5)  
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Anexo XI – Capturas de tela da semana de tráfego médio 

 

Figura 69 – Escala de cores para visualização do volume de tráfego (ArcGIS) 

  

Figura 70 – Capturas de tela, 111 detetores (PCA_111_Detectors.avi) 
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